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 ושַאטַאּצַא ךסוי

 יא
 רעדלעוו עשיליופ

 דנָאפ-ץישפיל ףסוי י
 ַאוויי םייב טפאשלעזעג-רוטארעטיל רעד ןופ
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 ושָאטַאּפָא ףסוי

 רעדלעוו עשיליוּצ ןיא

 ןטעברַאשרָאֿפ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ

 קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 תהיורכז

 רעדליב

 עיצקַאדער ןוא ריֿפנַײײרַא

 ןופ

 יקסנַאשזַאר לאומש



 לקיצ ןוֿפ דנַאב רעטס2

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעוורעטסומ

 | ןופ ןבעגעגסױרַא

 ד נָא פ-ץיש ֿפיל ףסוי

 רעד ןופ

 ַאװַי םַײב טֿפַאשלעזעגרוטַארעטיל

 עניטנעגרַא ןיא

 ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 יקסנַאשזָאר לאומש

 רוטקערָאק

 ןַאמרעל עשוהי ֿבקעי

 יזקע 1,500 :שזַאריט

 1965 -- ה"בשת'ה :רָאי

 עניטנעגרַא ןיא ַאװיי םייב טפַאשלעזעג-רוטַארעטיל



 2 שש שש טשעטשניע ... טערטרָאּפ
 ר היו ט א 0 ןכירטש עשיפַארגָאיב
 םערָאפכוב ןיא קרעװ סושַָאטַאּפָא ףסוי

 ןבעל ןשידִיי ןוֿפ טעּפמיא רעסיורג רעד --- יקסנַאשזָאר לאומש

 5 * ס + 6 9 ס 9 9 5 5 58 5 + 5 + 9 4 + 6 (ןַאמָאר רעדלעוו עשיליוּפ ןיא

 יי א עי יי += דלַאװ ןיא

 .יייייי.:ייי-**:+ צלהרובד 20 טעג טטש גט 6? סוחי סיכדרמ

 יע א תוקלמ 230 ...... רעטָאפ ןייז ןּוא יכדרמ

 רעד ןוא יול תשודק רעד 24 עטס טאר רעדלעוו עשיליוּפ

 0 וטשירקיטנַא 54 ..:.24.1:48154 ףיסעצַארּפ יד

 טי טאש םעדעפ 61 קענט לבוקמ עשטיא 'ר

 10 2 טש 6 דלַאװ ןיא טכאנ ַא

 06 האב עט שטש סט עטנ 1 ב עט טעטש טיט יט קצָאק

 רעכיז שטָאכ טלָאװ ןעמ ןעװ 126 ...... ןיבר םוצ טרָאפ ןעמ

 א יי יע 178 ...... רעקצַאק עלעדנעמ 'ר
 טא . ןגױא עטזָאלעגּפָאא 205 .....2.2.2.4 סרוקיפא רעד

 עי עי תראפת 219 ............ רעטצצל רעד

 א טאג וכלומ המלש 9 ?ץיצַאזיװָארּפמיא עסיורג יד;

 יי יי = "ריגמ; רעד 245 ........... שנוע ןוא רכש

 טי, א, םערוטש ןרָאֿפ

 א יו = הריטּפ יד 306 ........ םילשורי ןוא םיור

 ביי שי עי רעייפ ןוא טולב

 טייז

103 

126 



 עא .....ייייי:.:*5 ץיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 עי יד ושָאטַאּפָא .י וצ ווירב ַא -- םכילע םולש
 יי עי יי תונורכז -- סעלעיעל-ץנַאלג .א
 עי רעדלעוו עשיליוּפ ןיא סושָאטַאּפָא -- גרעבמַאנ .ד ה
 ר יי ושָאטַאּפָא .י -- ןזדס בד
 .. ושָאטַאּפָא ףסוי ןוֿפ תוחילש יד -- ןײטשטַאלג ֿבקעי
 יי ןַאמָאר רעשירָאטסיה רעד -- ושעָאטַאּפָא .י
 יי עיֿפַארגָאילביב-ושָאטַאּפָא ףסוי -- ןירושי םיֿפעי
 גיי יע א ןעגנוקרעמַאבכָאנ -- .ר .ש

 סעיצַארטסוליא ןוא רעדליב

 (טרַאבסָארג ץרעה ןופ ןעמונעגּפָארַא) ושָאטַאּפָא ףסוי ןופ דליב עטצעל סָאד

 עי יע ריפ עלַא ףיוא :שטיװעקטיװ ןופ גנונעכייצ

 . ןעלסקַא ןוא ּפעק רעביא ,ןיבר םוצ

 ךיז ןבָאה ןרער יד רעביא תויתוא יד

 יי עי טרעקַאלפעצ

 טיש (1928) ָאלסָא ןיא סערגנָאק-.נ .ע .פ ןפיוא ושָאטַאּפָא .י





 ןכירטש עשיֿפַארנַאיב

 ירעביירש רעד זיא ושָאטַאּפָא ףסוי

 .יקסווָאטַאּפָא ריאמ-ףסוי ןופ ןעמָאנ

 יב ,דלַאװ רעקסּפוטס ןיא ןריובעג

 ןטס24 םעד ,לטינ ןיא ,ןלױּפ ,עװַאלמ

 ןופ ןויטָאמ ףיוא .1886 רעבמעצעד

 .ָא ייב רַאפרעד ןעמ טניפעג טכאנייוו

 "לטינ; א"צ ,ןעגנולייצרעד גנילדנעצ א

 טקנוּפ ,"לטינ ןופ טכַאנ רעד ןיא ,, ןוא

 ןופ עמַארָאנַאּפ יד ןוא וויטָאמ רעד יװ
 ןייז ןיא טרָא סיורג ַא טמעגראפ דלַאװ

 ןַאמָאר ןיא לעיצעּפס ,טסנוקעזָארּפ

 ."רעדלעו עשיליוּפ ןיא,

 יָאמ עשיפַארגַאאב עכלעזא ךס א

 -יורג א .ַא ףיוא טַאהעג ןבָאה ןטנעמ

 סיורג א ןעמענרַאפ ןוא גנוקריװ עס

 טָאה ןײלַא רע יװ ,ןפַאש ןייז ןיא טרָא

 יָאטױא ענייז ןיא ןזיװעגנָא רָאלק סָאד

 יימ ,קרָאיוינ) ןציטָאנ עשיפַארגָאיב

0, 
: 25 

 -צלָאה ַא ,דוד ,רעטָאפ סושָאטַאּפָא

 ,םינבר ןופ טמַאטשעג טָאה ,רעלדנעה

 ןיא טפיטרַאפ ,ןדמל א ןעוועג ךיוא ןיילַא

 -בעה ףיוא םיריש ןבירשעג ןוא הלבק

 -נערַא ןופ טמאטשעג עמַאמ יד ;שִיער

 .סרענרעל רַאפ טעטעיּפ טימ ,ןרָאד

 ןטסעב ןיא ןטלַאהעג .ָא ןעמ טָאה

 רעד ןוא םידמלמ ענעביוהעג ייב ,רדח

 . ןיא טריפעגנײרַא םיא טָאה ןײלַא עטַאט

 -- רעטעּפש ןוא הריקח ,ארמג ,הרות

 סָאװ ,לושטָאטש רעשיסור רעװַאלמ ןיא

 ןוא רָאי 13 וצ טקידנעעג טָאה רע

 א ןיא ,עשרַאװ ןיא ןענועל קעװַא

 "רע יד וצ טרעהעג ָאד .,לושלדנאה

 "עג ןוא ןויצ-ילעוּפ ןופ ךעלזיירק עטש

 ירַאפ ,ןצרּפ .ל .י וצ געװ ַא ןענופ

 "נָא .טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ טפושיכ
 לג טשינ רעבָא ,ןביירש ןביוהעג
 ,טקורד

 ,ךיירקנַארפ ןייק קעװַא 1905 ןיא

 ,יסנַאנ ןופ םוקינכעטילָאּפ ןיא ןיירַא

 סָאד ןסירעגרעביא טיונ תמחמ רעבָא

 ,ןלוּפ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז .ןענרעל

 יעמַא ןייק קעװַא זיא רע ןענַאװ ןופ
 -וינ ןיא טצעזַאב ךיז ,1907 ןיא עקיר
 -ַאנק ַא טבעלעגּפָא טָאה רע ּוװ ,קרָאי

 ןײז זיא ָאד .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ןּפ

 רָאנ ,ןעמוקעגנָא ךָאנ רענױפ רעטַאפ

 ןייז טכאמעג רעגנירג טשינ טָאה סָאד

 קיטש א ןוא ןבעל שימָאנָאקע רעװש

 -רַאפ ייב קידנטעברַא ,רֶע טָאה טייצ
 -נייא ,סעיסעּפָארּפ עקילעפוצ ענעדייש

 "עג .ןענרעל סָאד טצעזעגרָאפ קיטייצ

 ןיא רערעל ,רעטיײרּפשראפ-גנוטייצ ןעוו

 רעטכיד ןטימ ןעמַאזוצ) הרותידומלת

 הביבס רעד ןופ ןוא (ץרַאװש .י .י

 -נולייצרעד ענייז רַאפ ףָאטש טּפעשעג

 ןיא; ךוניח ןגעװ ןענַאמָאו ןוא ןעג

 יד ןיא ."עקירעמא רעסיורג רעד

 ןוא םוקינכעט ןיא .ָא טנרעל ןטנװַא

 -יצ ַא רַאפ 1914 ןיא ךיז טרלודַארג
 רעבָא ךיז טיג רע ,רינעשזניא ןליװ
 -- יסעָארּפ רעד טימ ּפָא קינײװ

 ,טּפַאכעגנירַא םיא טָאה רוטַארעטיל

 רע זיא רוטַארעטיל ייב ןוא ,ןעגנַאפעג

 ,ןבילבראפ ןיוש |
 .ג

 רעד טימ טריטובעד .ָא טָאה 1910
 . ,"קירב טייז רענעי ףיוא , גנולייצרעד

 יד ךיז וצ ןגיוצעג ךיילג טָאה סָאװ

 ןוא רענעײל ןופ טייקמַאזקרעמפיוא

 "בנג-דרעפ א ןופ ןַאמָאר א, .קיטירק



 ושָאטַאּפָא ףסוי

 ןעװ ,ןוא טמירַאב םיא טכַאמ (1912)

 ןופ, ןַאמָאר ןייז (1913) טניישרעדיס

 ךיילג םיא טגָאז ,ָאטעג רעקרָאי-וינ

 ןוא (ענליװ ןופ) רעגינ .ש סיױרַאפ

 רע זא ,(קרָאיוינ ןופ) םכילע םולש

 רעד ןיא ןָאנבױא םעד ןעמענרַאפ טעװ

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי

 "עג .ָא טָאה ןַאמָאר ןטשרע םעד

 ןיא ,עגנוי יד ןופ ךובלמַאז ןיא טקורד

 ןַאמָאר ןטייװצ םעד רעבָא ,יןטפירש;

 ,םײה עינ יד ךובלמַאז ןיא ןיוש--

 טימ ןעמַאזוצ) ןפַאשעג טָאה רע סָאװ

 ילָאװער טָאה רע -- (ץרַאװש י .ײ

 ןעלטרעצ ליפ וצ םעד ןגעק טריט

 טנַאקעג טשינ -- טסנוק רַאפ טסנוק

 טימ ךיז טליּפשימ, סָאװ ,ןגָארטרַאפ
 .."ןשטנעמ טימ יװ רעמ ןעגנַאלש

 ט

 ןייז טימ רעדנוזאב ץנַאג טמירַאב

 סָאװ ,"רעדלעװ עשיליוּפ ןיא,, ןַאמָאר

 טקורדעג 1921 ןופ ןלױּפ ןיא טרעװ

 ,רָאי 9 ןופ ךשמב סעגַאלפיוא 17 ןיא

 טיג ,ןכַארּפש ייר א ןיא טצעזעגרעביא
 ירוק רעד וצ סייררעביא ןָא ּפָא .ָא ךיז

 יא יװ טנעקרענָא ,גנולייצרעד רעצ
 סרעטסײמטרָאװ עטסערג יד ןופ רענ

 רעביא ךיוא טצעז .רענַאשז םעד ןיא

 רוטַארעטילטלעװ רעד ןופ ךס א

 טלַאה ,ןעפ .א םינָאדװעסּפ ןרעטנוא)

 רעשידִיי ןופ סעמעט ףיוא סעיצקעל

 ןוא ,רוטארעטיל ,ךארּפש ,עטכישעג
 -עכייצ עכלעוו ,ןעייסע טכעלטנפערַאפ

 ,עיצידורע ,תודמול טימ סיוא ךיז ןענ

 -ָאגעטאק ןוא תויוחא רעכעלטפַאשנסיװ

 "יא טרעװ רֶע .ײרעגָאזטרָאװ רעשיר

 סרעבעגנָאט עטסטנענימָארּפ יד ןופ רענ

 עד זיא .רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ

 "וצ-טלעװ םעד ףיוא 1928 ןיא טאגעל

 ןיא) ןבולק .נ.ע .ּפ יד ןופ רָאפנעמַאז

 לָאמ 2 ,ןלױּפ לָאמ 7 טכוזַאב .(ָאלסָא

 ,דנַאברַאפנטַאר לָאמ 2 ןוא לארשייץרא

 סערגנָאק-רוטלוק ןופ רעדנירגטימ זיא

 1948 ןיא ןוא ;1937 ןיא ,זירַאּפ ןיא

 ןכעלטלעװלַא ןופ רעדנירגטימ רע זיא

 .קרָאײוינ ןיא סערגנַאק-רוטלוק ןשידִיי

 ייל .ה טימ ןעמַאזוצ טריטקַאדער ןוא

 -למַאז עקיגָאװ 1952 זיב 1926 ןופ קיוװ

 ךס א ןריטנעזערּפער עכלעװ ,רעכיב

 יידיי רעד ןופ סרעפעש עטסעב יד ןופ

 ,רוטַארעטיל רעש
 ןיא ןברָאטשעג זיא ושָאטַאּפָא ףסוי

 יָאטקָא 7 ,רוּפיכ-םוי יאצומ קרָאי-וינ

 ,1954 רעב

 רעכיב ןיא ןעגנופַאש סושַאטַאּפָא
 ןטייז 102 ,י"נ ,1914 ,ָאטעג רעקרַאיוינ ןופ }

 ,גַאלרַאפ 'טיל ,1917 ,ןעגנולייצרעד ידנַא ןוא בנג'דרעפ ַא ןופ ןַאמָאד ַא

 יזז 266 ,י"נ

 1920 עגַאלפױא עטײװצ --- .דז 210 ,י"נ ,פ"ל ,1918 ,טלעװרעטנוא 3

 יזז 9 ןוא 211 ,טייצ עיינ 'פ ,י"נ ,1919 .ןַאמָאר ,ןײלַא אבי

 .זז 208 ,טּפַאשנסיװ ןוא 'טיל ָארּפ 'פ ,י"נ ,1920 ,ןַאמָאר .ורבה 5



 ןכירטש עשיפַארגָאיב 10

 ,דז 339 ,עגיל-רוטלוק יפ ,עשרַאװ ,1921 ,רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 ,ױז 3 ןוא 253 ,'נסיװ ןוא 'טיל רַאפ 'פ ,י"נ ,1 : 20 א
 -רַאװ ,עגיל-רוטלוק 'פ ,סעגַאלפיוא ןעצ+ ,2 : א, ח

 יזז 2340 ,טש

 ,זז 16 ,ל"ק 'פ ,1922 ,טּפשמ רעד

 ידי ,ץקירצמַא ןיא ןבעל ןשידִיי ןופ ןַאמָאר ,1922 ,ןשטנעמ ענעריולרַאפ
 יזז 7 ןוא 288 ,ןילרעב ,'פ 'טיל

 .עשרַאװ ,ל"ק 'פ ,1922 ,טלעװרעטנוא

 ,ל"ק 'פ ,עשרַאװ ,1922 ,ןעגנולייצרעד ידנַא ןוא בנגידרעפ ַא ןופ ןַאמָאר ַא
 ידזז 7 ןא 0

 'פ ,(עבַאגסיוא-רעדניק) "ןײלַא, ןַאמָאר ןופ טצריקרַאפ ,1923 ,עקהרש
 ,ל"ג ,גניר"ברַא

 ,23 ,קעטָאילביביץרּפ 'פ ,ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא ײרעשטניל ,עסַאר

 ,וז 9 ןוא 104 ,עשרַאװ

 .דז 32 ,עשרַאװ ,1923 ל"ק 'פ ,טפשמ רעד
 240 ,1925 ,ןיקצעלק .ב 'פ רענליװ ,ןעגנולײצרעד ,ןגעװ עקיטיײז ףױוא

 .ױז 7 ןוא

 ידז 7 ןוא 228 ,1925 ,ןיקצעלק .ב 'פ ,ןעגנולייצרעד ,תוברוח יד םורַא
 ,1939-1926 ,דנעב 18 ,ןיקצעלק .ב 'פ ,;רעװ עטלמַאזעג
 ,ל"ק .פ ,עשראוו ,7 ,ןעגנולייצרעד י'דנַא ןוא בנג דרעפ ַא ןופ ןַאמָאר ַא

 יזז 4 ןוא 6

 יוז 249 ,עשרַאװ ,ל"ק 'פ ,1927 ,טלעװרעטנוא

 ,יזז 3 ןוא 39 ,טלוקזעג 'פ ,װָאקרַאכ ,1927 ,רעצוּפכיש
 ידו 5 ןוא 240 ,ןיקצעלק .ב 'פ ,ענליװ ,1927 ,ןעגנולייצרעד ,יירעשטניל
 רעטנוא קעטָאילביב עלַאסרעװינוא ,וועלק ,1928 ,בנגידרעפ ַא ןופ ןַאמָאד ַא

 ,'דז 3 ןוא 46 ,ץגיל-רוטלוק יפ ,6 רעמונ ,רעטסינ ןופ עיצקַאדער רעד
 .וז 227 ,ןיקצעלק .ב 'פ ,ענליװ ,1928 ,ןלעװָאנ ,ןגעװ עקיטײז ףױא
 געניַארקוא ןופ גאלרַאפ-עכולעמ ,וָאקרַאכ ,1929 ,קירב טײז רענעי ףױא

 | | "זז 7 ןוא 8
 -ָאילביב .וװעיק ,1929 ,ןייטשּפע ענכַאש ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,ןַאמָאר ,5

 ,דזו 5 ןוא 245 ,ל"ק 'פ ,רעביירש עשידִיי קעט
 ,ןײטשּפע ענכַאש ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,1929 ,ןַאמָאר ,טירטסדנערג םורָא
 / ,ףז 3 ןוא 224 .גַאלרַאפטנעצ ,וָאקרַאכ
 .גַאלרַאפטנעצ ,ָאקרַאכ ,1930 ןֹוא 1928 ,רעבערגנליוק
 עד ,ַאינלַאמ .א יגסױרַא ,1933 ,רוחב והילא ןוא גרובסנעגעה ןיא גָאט ַא

 וי ,יוז 11 ןוא 127 ,'זקע 100 ןיא עבַאגסיוא-סקול
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 ,ןיטש .מ .ל יפ ,יזקע 200 ןיא 'גסורַא ,ָאגַאקיש ,19233 ,אתביטר אקדנופ

 ,ןייטשנעצילג ךענעה :טרירטסוליא

 .וז 8 ,לושקלָאפ עשידִיי עיינ 'פ ,ענליװ ,1933 ,קירבַאפ ןיא ןדרָאפ יב

 128 ,לבײל 'פ ,עשרַאװ ,1924 ,רוחב והילא ןוא גרובטנעגער ןיא גָאט ַא

 .וז 7 ןוא

 יוז 64 ,דנײרפירעדניק 'פ ,עשרַאװ ,1925 ,גנולמאז ,רעייפ ןוא טולב

 יזז 46 ,פ"ק 'פ ,עשרַאװ ,1926 ,ןעגנולייצרעד ,טירטס קעראג

 ,ל"נ ,19237 ,לַאגאש קרַאמ ןופ גנונעכײצ טימ ,רעדנעל ןוא ןעמי ןשיװצ

 ' יזז 7 ןוא 77 ,ןַאמרעדיב יפ

 -רַאפ-סקלָאפ רעויטַארעּפָאַאק ,י"נ ,1938 ,ןעגנולייצרעד ,תויח ןוא ןשטנעמ

 | ,הז 288 ,ןדרָא יברא יטניא ןופ גַאל
 .סעמע גאלראפ-עכולעמ ,עװקסָאמ ,1939 ,רעבערגנליוק

 יזז 96 ,דניירפ-רעדניק יפ ,עשרַאװ ,1939-1938 ,עקהרש

 ידו 297 ,צנליװ ,1939 ,ןעגנולייצרעד ,קרָאי-וינ-עװַאלמ

 יזז 311 ,ָאקיצ גאלראפ-רעכיב ,י"נ ,1943 ,ןלַאפעג ויא ןלױפ ןעװ

 .זז 2347 ,סערײא-סָאנעוב ,שידִיי 'פ ,1945 ,ןלַאפעג ויא ןלױּפ ןעװ

 -ַאנ .י .ר 'פ ,עגַאלפיױא עטרעסעבעגסיוא ,י"נ ,1947 ,רעדלעװ עשיליופ ןיא

 ,'דז 340 ,קַאװ

 ,וז 402 ,גאלראפ-ָאקיצ ,י"נ ,1948 ,ןאמָאר ,דנַאטשפיא רעטצעל רעד

 שוז 100 .ץנַארעמַאּפ ןושרג 'פ ,ָאטנָארָאט ,1949 ,ןעייסע ,טייקשידויי ןוא שידוי

 'רב בקעי ךָאנ ךובקנעדעג ,תומשג תורכזה ,ןעגנולייצרעד ,ובנ גרַאב ןפיוא

 יזז 10 ,י"נ ,1949 ,ףלָאװ עטנעי-הרש ןוא ףלָאװ םהרבַא

 ,ץבאגסיוא ץטאװירּפ ,י"נ ,1951 ,ןעגנולײצרעד ערעדנַא ןוא עדנעגעל-ךדוװ

 | יזז 320 ,יזקע 5

 .זז 16 ,ָאטנָארַאט ,1951 ,וגוגיאניל

 'פ ,1952 ,םולבנעגיפ השמ ןוא ביורטנײװ .װ טרירטסוליא ,טּפשמ רעד

 ,זז 20 ,א"ב ,ךעלעמייב רעניטנעגרא

 יזז 107 ,םותי יבצ יגסיורַא ,ָארײנַאשז עד ָאיר ,1952 ,טיײקשידיי ןוא שידוי

 .ױז 206 .ןַאװיא הרש ןוא ףסוי ירַא ,א"ב ,1952 ,ןעגנולייצרעד רעװַאלמ

 גַאלרַאפ-רעכיב ,י"נ ,1955 ,ןַאמָאר רעשירָאטסיה ,דנַאטשּפיױא רעטצעל רעד

 ,זז 320 ,ָאקיצ

 .עװַאּפ ענעדלָאג 'פ ,זירַאּפ ,1957 ,גרובסנעגער ןיא גָאט ַא

 .םידימלת עטסטנעָאנ ענייז ןופ ןוא בוט-םשילעב לארשי 'ר ןופ תוישעמ

 ,דז 206 ,גאלרַאפ-"רעכיב ָאקיצ ,י"נ- ,7

 ,וז 47 ,ךוב שידִיי 'פ ,עשראװ ,1958 ,יירעשטניל



 טעּפמיא רעסיורג רעד -- ושָאטַאּפָא ףסוי
 ןבעל ןשידיי ןופ

 רָאג זיב רָאלק זיא טנַײה רעד ןעוו וליֿפַא
 ןגרָאברַאֿפ ֿפור'פ ןגרָאמ רעד זיא

 ַא רַאֿפ ןרָאװעג טנעקרענָא לענש ױזַא רעבַײרש ַא זיא ןטלעז

 -עַּפתה טימ סױא-טֿפור 1915 ןיא ןיוש .ושָאטַאּפָא ףסוי יו רעטסַײמ

 טָאה סָאװ ַאזַא דָארג ,סרעקיסַאלק ערעזדנוא ןוֿפ רענייא וליֿפַא תול

 -סיוא טלָאװ רימ ןוֿפ סָאװ ,ייוו ,ייוו; :יבר ןייק ןַײז טלָאװעג טשינ

 קרעוו ַאזַא ןבירשעגנָא ןרָאי ערעַײא ןיא טלָאװ ךיא ןעוו ,ןסקַאװעג

 טעוו ריא/ --- תואיֿבנ טגָאז רע ןוא -- "?ָאטעג רעקרָאי-ינ רעַײא יוװ

 ךיז טעװ ןוא לטיּפַאק םעַײנ ַא טימ רוטַארעטיל רעזדנוא ןכַאמ ךַײר

 טגָאז רעבָא ?םלועה תומוא יד ַײב ךיוא טימרעד ןַײז םש הנוק

 טוט .ןטַײז עלַא ףיוא טינ ךיז טֿפרַאװעצ ,טעז , :םשה ןעמל .,ןָא םיא

 רעקרָאי-וינ םענוֿפ רעדליב ןלָאמ זיא .ךַאז רעַײא ןוא ,ךַאז רעַײא

 סע ?רעבָא רימ ןעעז סָאװ ....* *םוטנדִיי רענַאקירעמַא םענוֿפ ,ָאטעג

 -רוטַארעטיל ַא רַאֿפ זיא ןיוש ןוא רָאי עכעלטע רעבירַא םיוק ןעייג

 -רַאֿפ ןסיורג םעד טָאה ושָאטַאּפָא; זַא ,רָאג זיב רָאלק רעקירָאטסיה

 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא רעטשרע רעד טָאה רע סָאװ ,טסניד

 ןשידַיי ןלַאטנעמונָאמ םעד ןֿפַאש וצ עבַאגֿפױא יד טלעטשעג ךיז

 ,2 *ןַאמָאר ןשירָאטסיה

 -ַײז רַאֿפ בײהנָא ןוֿפ ךַײלג ןרָאװעג טביולעג זיא רע קרַאטש יו

 רע יו טקנוּפ ,ןענַאמָאר ,ןעגנורעדליש .,ןוויטָאמ רענַאקירעמַא ענ

 זיא ױזַא ,ןעינַאקירעמַא ןַײז וצ ןטלַאהעג סוחי ןטסערג ןרַאֿפ טלָאװ

 ,ךוביםכילע םולש סָאד ,(װירב ַא) "ושָאטַאּפָא .י וצ, --- םכילצ םולש ?

 ,256-255 'וז ,1926 יינ
 ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידַי רעד ןופ ןָאקיסקעל -- ןעזייר ןמלז 2

 | .149 םולָאק ,1926 ענליװ ,1 'ב ,עיגָאלָאליפ



 13 ןבעל ןשידִיי ןופ טעּפמיא רצד

 ןיא ןדִיי יד ןקיבײארַאֿפ ןַײז רַאֿפ ןרָאװעג טביולעג רעטעּפש רעו

 רעדלעו עשילױפ ןיא ןַאמָאר ןוֿפ ןענַײשרעד ןכָאנ ךַײלג .,ןליוּפ

 -ילעטניא רענעכָארבעצ , ןוא ?קיניתיּת-יכיהמ, רעד טרימַאלקָארּפ

 -ַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא קרעוו עטסדילָאס סָאד זיא סָאד :"טנעג

 רעסערג ךָאנ זיא ?ָאטעג רעקרָאי-וינ ןוֿפפ רעלטסניק רעד .* רוט

 ,+ "וחירי זיב עװַאלמ ןוֿפ, קעװַא זיא רע ןעוו ,ןרָאװעג

 ךיז טָאה ,רָאג זיב רָאלק ןעװעג הליחּתכל זיא'ס סָאװ ,סָאד

 זיא רעכלעוו ,ןגרָאמ םעד ןעזוצסיורָאֿפ גונעג טשינ רַאֿפ ןזיװעגסױרַא

 ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה ושָאטַאּפָא ןעוו, .ןגרָאברַאֿפ ןעוועג ךעלַײרג

 -עי ףױא גנולייצרעד רעטשרע ןַײז טימ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 ןַײז זַא ןלַאֿפנַײא טנעקעג טינ רעכיז םענייק טָאה ,קירב טַײז רענ

 ַאזַא ןָאט טעװ ,טלעוװרעטנוא רעד ןיא טלצרָאװעג טָאה סָאװ ,עמעט

 םעד ןוֿפ ןביּפשגרַאב יד וצ ןבייהרעד ץלַא ךיז טעװ יז זַא ,גנורּפש

 -ֿפױא ןטצעל םעד ןוא אֿביקע 'ר לטיּפַאק ןכעלטכישעג שֵיָארעה

 .5 ידנַאטש

 םורַא קימעלָאּפ ַא ןעגנַאגעגנָא ןרָאי שּפיה רַאֿפרעד זיא סע

 -- טגערֿפעג ןעמ טָאה --- ?סושָאטַאּפָא, יד ןוֿפ רעכלעוו :ןושָאטַאּפָא

 סָאװ ,עכלעזַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה; סע ?רעטסשיטנעטיוא רעד זיא

 ןַײז ןעוו ...רעטייוצ רעד ןוֿפ ושָאטַאּפָא טֿפלעה ןייא ןסַײרּפָא ןליוו

 ןוא ןברק טרעגַאב ןוא טולב ףרַאד סָאװ ,שטנעמ-היח טעז גיוא קניל

 עשיגַארט יד גיוא טכער ןַײז טעז ,גנוירעגענ ןזָאלצוש ךָאנ ךיז טגָאי

  *עג םעד טכיל-םימחר טימ טסיגַאב ןוא ןברק םענוֿפ טייקכעלשטנעמ

 ,שיײלֿפ רָאנ טשינ לַײװ ,סױרַא רעַײֿפ ןוֿפ הליֿפּת טוט סָאװ ,ןטשטניל

 טלעװרעכיב ןיא ,"רעדלעו עשיליוּפ ןיא , סושָאטַאּפָא -- גרעבמָאנ .ד . ה*

 ,.114 יז ,1922 עשרַאװ ,2 'נ

 ,1954 עקיסקעמ ,םויק רעשידִי ןוא שידַי ןושל -- ןייטשלעקניפ ָאעל +

 .337 יז

 ,28 יז ,1951 עטנָארָאט ,געװסגנופַאש טושָאטצּפָא ףטוי -- ךילײרפ י*
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 ,עקיצניװ יד וצ טרעהעג ושָאטַאּפָא ..שטנעמ רעד זיא רעַײֿפ ךיוא

 "לָאמ ַא ףיוא ןגױא עדייב טימ ןָאטעג קוק ַא ןבָאה סָאװ

 ךַײלג ןעזעגסיוא בײהנָא ןוֿפ טָאה ךרד סנעמעוו רעבַײרש רעד

 -ילּפמָאק טרעַײנ ,ךַײלג ױזַא טשינ רָאג ןיוש טנַיײשרעד ,עריוו ַא יו

 -יירב רָאג וצ ןיֿפ סָאװ ,ןשינעגרָאברַאֿפ טימ ,ןגעוומוא טימ ,טריצ

 עוָארּפ רעשידִיי רעד ןוֿפ רעטסַײמסױרג רעד וליֿפַא ,ןכַאילש עט

 רעשידִיי רעד ןיא טלָאװ ,ושָאטַאּפָא טשינ ןעוו, :שירָאגעטַאק טגָאז

 טשינ קורדסיוא םוצ טלָאװ סע .,זיולב רעסיורג ַא ןעוועג רוטַארעטיל

 ,סע טסייה ,קיטַאמעט ןייא טשינ ,ז *קיטַאמעט עשידַיי ליֿפ ןעמוקעג

 זיא ץַאלּפ ןַײז סָאװ ,רעבַײרש םעד רַאֿפ ןושָאטַאּפָא טכַאמעג טָאה

 טשינג .,דנַאל ןייא ןבַײרשַאב סָאד טשינ .סרעקיסַאלק ערעזדנוא ַײב

 ןַײז טגיל טייקטצענערגַאב רעד ןיא טשינ .טַײצ ןייא ןבַײרשַאב סָאד

 ןוא עסיורג) עטכישעג ?ןַארַאֿפ טשינ םיא ןיא זיא סָאװ, .טייקסיורג

 טשרע ,טֿפַאשנסיװ םּתס ןוא לארׂשי-תמכח ,תודיסח ,הרוּת ,(עניילק

 ןוֿפ ,ןטֿפַאשנדַײל שכעלשטנעמ ןגעװ ןסיוו סָאד ,שינעטנעק-ןשטנעמ

 -רעטנוא ןוא ןשטנעמ-טלעוורעבייא ןוֿפ ,ןשטנעמ עסיורג ןוא עניילק

 ןוֿפ ףמַאק רעד ,ןטקילֿפנָאק עכעלשטנעמ םתס טנַײה ,ןשטנעמ-טלעוו

 -יסַא טוג רעייז ןושָאטַאּפָא ךרוד טרעוו ץלַא סָאד ןוא ,..טלַא ןוא גנוי

 ןקיסָאמצעזעג ַא ףיוא טרעװ ןוא טעַײדרַאֿפ ,טנגייאעגוצ ,טרילימ

 5 "ןעגנוֿפַאש עשירעלטסניק ןיא טרימרָאֿפ ןֿפוא
 רעד .טעּפמיא רעשילרעטסיוא ןַא טגיל ןעמעלַא םעד ףיוא ןוא

 זיא סָאװ ,טעּפמיא רעשידִַיי רעטַײנַאב ַא ןבעל םוצ ןבעל ןוֿפ געיעג

 ןַײז רַאֿפ טלעװ רעד רעביא ןעגנוכיירגרעד סנדִיי םעד ןוֿפ דוס רעד

 ןצנַאג םעד רַאֿפ ןעגנוכיירגרעד עשידִיי יד ןוא ןבעל ןכעלנעזרעּפ

 ,קלָאֿפ

 ,"סושָאטַאּפָא געװ רעד רעדָא רעייפ ןוא ש"ילפ, -- ןילטייצ ןרהא 5

 ,1920 עשרַאװ ,2301 ינ רעטעלב עשירַארעטיל
 . .לב"טיל ז"ד ,ייעפש ,, --- ןַאסלעגרעב דוד '

 ,210 יז ,14 'נ טײק ענעחלָאג יד ,"ושָאטַאּפָא ףסויא -- רעפָאה לאיחי*
 : | .1952 ביבָא-לת



 15 ןבעל ןשידִיי ןופ טעּפמיא רעד

 "עגנוי} יד ןוֿפ שיט ןיא ּפַאלק םושָאטַאּפָא

 עלַא ןבָאה ,סושָאטַאּפָא ,ךירטש-רעטקַארַאכ ןטסקרַאטש םעד

 ושָאטַאּפָא ןוֿפ ךוב ַא טנֿפע ריא יוװ ױזַא, ,טליֿפרעד ןוא ןעזרעד ךַײלג

 ,טנַאה ערַאבעזמוא ןַא טמוק -- טסיטערטרָאּפ רעטשרע ןַײז טגָאז ---

 ןײגקעװַא טינ ןיוש טנעק ריא ןוא קירטש ַא ךַײא ףיוא טֿפרַאװרַאֿפ

 ןוֿפ טעּפמיא רעד זיא טנַאה ערַאבעזמוא יד .ןזעל ןוא ןציז טזומ ריא

 עטגערעגֿפױא ןוֿפ ..טֿפַאשנדַײל ןוֿפ טלייצרעד רע ..,רעסַאֿפרַאֿפ

 ןייא ןיא ייז טלַאה סָאװ ,ןָאיסַאּפ ַאזַא ייז ןיא טנערב סע ...ןשטנעמ

 ,? "עשיטָארע סָאד ושָאטַאּפָא טריציֿפירָאלג ןטסניימַא רעבָא ...ןֿפרַאװ

 -עג ןיא -- טניימעג ךס ַא ןבָאה -- טייקידהזה םלוע יד ַא טָא

 עגנוי יד ןוֿפ קעװַא זיא ושָאטַאּפָא ןכלעוו בילוצ וויטָאמ רעד ןעוו

 -עגֿפױא ןטֿפירש ךובלמַאז םעד ןגעקטנַא ןוא שיט ןיא ּפַאלק ַא טימ

 עטלטרעצעג יד ןשיװצ זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .םייה עַײנ יד טיוב

 -עגנַײרַא ןבָאה טשינ ךיז לָאז ,עגנוי יד ,ןטעטסע ערענָאיצולָאווער

 ,,,"בנג-דרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר ַא, טסַאּפ

 ןוֿפ טַײװ ןעוועג זיא ושָאטַאּפָא ףסויג זַא ,תמא עקַאט זיא סע

 -ָאװו ,ןשינעלבירג-המשנ עלַארעמַאק ןוֿפ ןוא עזָארּפ רעשיגָאלָאכיסּפ

 -עג זיא'ס יװ ,רעיוא ןוא גיוא ףרַאש ַאזַא טימ רעלטסניק םוצ םער

 עשיגָאלָאיב ןייר ,עטעקַאנ יד טדערעג רעמ ןבָאה ,ושָאטַאּפָא ןעוו

 סָאד .זילַאנַא רעשיגָאלָאכיסּפ רעד -- סעיצקנוֿפ עקיֿפוג יד ,ןתמא

 -ַאל ןוא -גרעבנסַײװ רעד ןוֿפ ךשמה רעטֿפיטרַאֿפ רעמ ַא ןעוועג זיא

 עקידנרירביו יד ןיא טשינ טעז סָאװ ,עלומרָאֿפ-ָאריּפַאש דעמ

 ןוֿפ טייק ַא טרעַײנ ,תולגתה רעשילמיה ןוֿפ טקַא ןַא תוחוּכ-סנבעל

 -ַאער עקידתוירזכַא ןוֿפ טולב ןוא שיײלֿפ ןיא ןעקנורטרַאֿפ ,םיׂשעמ

 רעכיג ןעװעג רוטַארעטיל זיא ןושָאטַאּפָא ַײב ...ןתמא עשיטסיל

 ..פ"הלעמ לש הֿבישי ַא יו הטמ לש הֿבישי תניחֿבב

 .130 ןוא 129 'יזז ,1917 י"נ ,עקירעמַא גנוי -- גרעבנייטש חנ*ל

 -וצ יד ,"דָאטעמ רעשירעלטסניק סושָאטַאּפָא ףסויא -- לגיּפש והיעשי

 | ,368 'ז ,1964 רעבָאטקָא ,י"נ ,טפנוק
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 עזַײװלײט ַא טרעַײנ ,רעֿפטנע רעלוֿפ רעד טשינ רעבָא זיא סָאד

 ןגעקטנַא .עגנוי יד ןוֿפ קעװַא זיא ושָאטַאּפָא סָאװ רַאֿפ ,גנורעלקרעד

 זיא סע .ףורסױרַא רעלַאנָאיצַאנ ַא -- םייה עַײנ יד זיא ןטֿפירש יד

 עַײנ יד טנֿפע ושָאטַאּפָא רָאטקַאדער רעד סָאװ ,לַאֿפוצ ןייק טשינ

 רָאנ ,ןעמָאנ ןקיבלעז םעד רעטנוא רעדיל סצרַאװש .י .י טימ םייה

 ָאד דנַאל סָאד זיא'ס; ןזרעֿפ יד ךָאנ סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סע

 סָאד זיא'ס / ,סיוש ריא ןיא סע טגָארט תורצוא / ,רַאבטכורֿפ ןוא טעֿפ

 טָאה ץעמע , זַא ,גנונָאמרעד יד טמוק ,/ "טנגוי ןיא שירֿפ ָאד דנַאל

 גיוא סנדייז ןַײז ןוֿפ רֿפס ןטלַא ןַא / ,דרע לטניב ַא טכַארבעג רעהַא

 / ,"רעיורט ןטלַא ,ןֿפיט ַא קילב ןיא ,רעצ ןליטש ַא / ,טרערטַאב

 / ךעלטכיל-תבש ןייק טינ ןרעוו'ס, יַאמלה ,גנונערָאװ ַא ףוסל ןוא

 ןָא / ,עדמערֿפ ןסקַאװ רעדניק ענַײד ןוא / "ןדנוצעג שיט ןייד ףיוא

 טעװ / ,ןברַאטש טסעוו וד ןעוו ,רַאֿפרעד ןוא .../ ןביולג ןוֿפ קנוֿפ ַא

 ןייק טינ / רֿבק ןַײד ףיוא טעװ דניק ןַײד ןוא // ,ןגָאלק ךאלמ ןייק

 ".!ןגָאז שידק

 ןוֿפ ןַאמָאר ןַײז טימ ןזרעֿפ יד טָא טצנַאגרעד אֿפוג ושָאטַאּפָא

 -בָארג עקידמשוגמ יד טקעדעגֿפױא טרעוװ סע ּוװ ,ָאטעג רעקרָאידינ

 -ענָאזעג ַײרֿפ יד; .ןעשטּפָאט ןדִיי רעכלעוו ןיא ,טיײקטסוּפ ןוא טייק

 טנזיוט ןענַײז --- ןַאמָאר םעד ןיא דַיי ַא ךיז טציה -- ןטסילעשָאס ענ

 ..."םַאכ ַא טַאלג זיא רעגיה רעד :ענעריױבעג עגיה יד ןוֿפ רעגרע לָאמ

 -ּפָארַא טלָאװעג טָאה'מ יװ :ךַײלגרַאֿפ ַא טמוק םעד ךָאנ דלַאב ןוא

 ןיא ,ָאד ןוא טרעגנוהעג רע טָאה ןטרָאד ,עיצילַאג ןוֿפ ֿבר ַא ןעגנערב

 ֿבר רעד, רעבָא .ןקילג ענרעדליג טגָאזעגוצ םיא ןעמ טָאה ,עקירעמַא

 "יא ןעמעװו טשינ טָאה רע זַא ןבירשעג ,טקנַאדַאב ןייש זדנוא טָאה

 -רַאֿפ ,ונ -- ןעמוק טשינ ןעק רע ןוא טַײל עמערָא ענַײז ןזָאלוצרעב

 "?ןָאטעג ֿבר רענַאקירעמַא ןַא סָאד טלָאװ ?סָאד ריא טייטש

 -ַאר ךיז טיג רעכלעוו ,עגנוי יד ןוֿפ רעטשרע רעד זיא ושָאטַאּפָא
 סָאװ ,םזילַאיצָאס ןוא םזיטעטסע ןשיטילָאּפָאמסָאק ןוֿפ ּפָא-דנעו ַא טקיש
 -ַאלוקעּפש ןָא טײקשידַיי-סקלָאֿפ וצ ,השורי רעשידִיי טימ טריטעקָאק
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 ןוֿפ ןריֿפ טזָאלעג ךיז טָאה שטנעמּפָאק רעד .שוחב .תומכח עוויט

 ..טקניטסניאקלָאֿפ ןסייה

 -ַאקירעמַא ןַא ןוֿפ קרעו עטשרע סָאד זיא רעדלעוו עשיליוּפ ןיא

 ,דָיי ןשירָאטסיה ןוֿפ טעפמיא ןלַאנָאיצַאנ ַא טימ רעבַײרש ןשידִיי רענ

 ,ןטַײצ עלַא רַאֿפ ןוא טנַײה רַאֿפ ,ןטכענ רַאֿפ

 ,ןֿפמעק ןוא ןסינעג וצ ,ןבעל וצ גנַאלרַאֿפ ַא ,טעּפמיא רעדליװ ַא ו
 !ןבעל ןוֿפ ןסינעג ןוא ןבעל .סושָאטַאּפָא קרעו עלַא ןוֿפ סױרַא-טדער

 עטכישעג ןוֿפ ןוא ךָאװ רעד ןוֿפ רעקעלּפטנַא רעד

 "עג ןײלַא טָאה רעכלעוו ,רעבַײרש רעשידִיי ןייא ךָאנ ָאטשינ

 ושָאטַאּפָא ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,ןײטשרַאֿפ םיא לָאז ןעמ ,ןֿפלָאה

 סרעֿפטנע ענַײז ךרוד .ןעייסע ענַײז ךרוד ,עיֿפַארגָאיבָאטיױא ןַײז ךרוד

 ןַײז ןיא ךיוא זיא רינעשזניא רעטרַיודַארג רעד .ןעויוורעטניא ןיא

 ךעלטנייוװעגרעסיוא .רינעשזניא ןַא ןעוועג עזָארּפ רעשירעלטסניק

 .שטנעמּפָאק ַא יװ יא ,טעּפמיא טימ יא .,שימעדַאקַא .,טריזינַאגרָא

 רעד ןוֿפ טנַאװ-חרזמ רעד וצ ןעגנַאגעג רע זיא קיניזטסּוװַאב רעייז;

 ,קרַאטש ױזַא ילברעד טָאה רעװ ןטלעז, ןוא *רוטַארעטיל רעשידַיי

 .וצ יואר ךיז רעביא טעברַאעג ליֿפעגטכילֿפ ַאזַא טימ ,קיסַײלֿפ יױזַא

 | | .ג1 *טרָא סָאד טָא ןַײז

 -רוטַארעטיל ןוא רעקיטירק םעד טרעגנירגרַאֿפ טָאה ושָאטַאּפָא -|

 םוצ ןעוועג טינ רימ זיא סע, ,טלַאטשעג ןַײז ןלָאמ וצ רעקירָאטסיה

 יד ,רוטַאנ יד ,טלעוו יד סָאװ --- טלייצרעד ןיילַא רע טָאה -- ןצרַאה

 ,טנלָאשטרַאֿפ ןרָאװעג רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןענַײז ןשטנעמ

 .ןענַײז רעמייב יד ,תלכּת ַא סעּפע רָאנ ,למיה ןייק טינ זיא למיה רעד

 .רע טָאה תונעט ערעברַאה .:? *החנמ וצ ךיז ןעלקָאש סָאװ ןדִיי רָאג

 עטכישעג ףיוא קוק רעזדנוא; .עטכישעג רעד ןגעק טלעטשעגסיױרַא

 ,53 יז ,1958 י"נ ,טרָאװ ןוא טלעװ -- סעלעיעליץנַאלג ..א 1

 .68 'ז ,1954 י"ג ,סרעביירש עשידִיי טימ ןסעומש -- טַאּפ בקעי'?
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  טקעטש -- שינעטנעק רעֿפיט ןוֿפ ךמס ןֿפױא טגָאזעג רע טָאה --

 ןצנוצ ,ןצערג ןוֿפ קוק רעד זיא סָאד .טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ץלַא ךָאנ

 -ירשעג יד ,עטכישעג עשידַיי עצנַאג יד טעמּכ .ןרעדַיײנשנײטש ןוא

 ןלדּתש םענוֿפ ,סנרּפ םענוֿפ ,ןדמל םענוֿפ עטכישעג יד זיא ,ענעב

 עטכישעג יד .טסַײג ןוא תורישע ןוֿפ עטכישעג יד זיא'ס .רֿפס םענוֿפ

 רימ יו ,טשינ טעמּכ וימ ןבָאה ,ןומה ןשידִיי םענוֿפ ,ימ רעשידִיי ןוֿפ

 -םע ןשידומלּת םענוֿפ עטכישעג יד גָאט ןקיטנַײה ןזיב טשינ ןבָאה

 .ףימ .ֿבוט-םוי ןשידִיי םעד ,תבש םעד ןבירשרַאֿפ ןבָאה רימ .ץרָאה

 ךיז טָאה רעּפיש ר"ד יוװ ,געט עקידעכָאװ יד ןיא ןסעגרַאֿפ ןבָאה

 זיא ףוג רעד ןוא .ףוג ַא ףרַאד המשנ יד .טקירדעגסיוא ךעלֿפערט

 -עג טשינ ךיוא המשנ ןייק טלָאװ ףוג ַא ןָא לַײװ .ןעוועג קידנעטש

 ןעגנַאגעגּפָא גָאט ןייא טשינ זיא עּפָארײא ןיא ןבעל עשידיי'ס ...ןעוו

 -נַאג ,תורוד ַײברַאֿפ ןענַײז תוטיחש יד ןשיװצ -- רעבָא ...טולב ןיא

 -וג ןיא טבעלעג זיולב טשינ ןבָאה ןטסירק ןוא ןדִיי ןעוו ,תורוד עצ

 טריֿפעג ןעמַאװצ ,טעברַאעג ןעמַאזצ ןבָאה רָאנ ,טֿפַאשהנכש רעט

 ,ה"י ןט17 ןיא ױזַא ,ה"י ןט16 ןיא ױזַא ,תוֿפּתושב טלדנַאהעג ,רחסמ

 טָאה ושָאטַאּפָא ,15 *טדערעגּפָא ךָאד זיא תורוד עקידרעירֿפ יד ןגעוו

 -עג טנערברַאֿפ ןענַײז ןדִיי ןענָאילימ ןעוו ,טַײצ ַא ןיא טגָאזעג סָאד

 טָאה -- סָאטעג עלַא ןיא ןבָאה רימ, :סעירָאטַאמערק יד ןיא ןרָאװ

 ..:* "סמילשורי טַאהעג -- טגָאזעג רע

 סושָאטַאּפָא טי אי רימ יװ ,ןעגנוניימ עקיזָאד יד

 .ָאטשינ זיא ןושָאטַאּפָא ַיײב יו ױזַא ןוא .ןעגנולעטשנַײא עשירעלטסניק

 -עג-טשינ יד ןיא וליֿפַא לַײװ ,"ךיז ןעלקַאװ,, טסייה סָאװ ,סנױזַא

 טײקנסָאלשטנַא ,טייקרעכיז ,טײקטסעֿפ ָאד זיא ענַײז ןלעטש ענעטָאר

 .-עגרעביא רע טָאה ,זדלעֿפ ַא יו זיא טרָאװ סָאד ןוא -- טעּפמיא ---

 .ײַאּפָא ףסויק זיא ןיז םעד ןיא .סרעקיסַאלק יד ןוֿפ עיסימ יד ןעמונ

 ףיוא ןטלַאהעג טארעפער ,"סָאטעג עקילָאמַא יד ןיא, -- ושָאטַאּפָא ,י*

 .158 יז ,1943 ץרַאמ ,טפנוקוצ יד ,1943 ןיא ץנערעפנָאקיָאװיי י"נ רעד

 .156 יז ,ז"ד 4
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 -גוא סרעקיסַאלק .יד ןוֿפ שרוי רעשיגָאלָאנָארכ רעד רָאנ טינ ושָאט

 רע זיא ,שידִיי וצ ךַילש .סָאװ --- ןוא *רעשיגָאל רעד ךיוא רָאנ ,ערעזד

 עטסכעלריטַאנ יד ןוֿפ ןעוועג זיא רע; -- ןצרּפ וצ רעטסטנעָאנ רעד

 רעכעלטֿפַאשנדַײל טימ .,15 *טרָאװ ןשידִיי ןוֿפ חוּכ םעד ןיא סרעביילג

 רימ ןענַײז שַיערבעה ןָא; :רע טגָאז ,טבַײרש רע יװ ,גנוגיײצרעביא

 ,גנוצ ענעגייא ןייק טשינ רימ ןבָאה --- שידַיי ןָא .םידרוי עקיטסַײג

 -ינָאניס ןרָאװעג ןענַײז טייקשידִיי ןוא שידִיי ...םתוח םענעגייא ןייק

 הנומא עשידִיי ןוא טייקשידִיי ןענַײז רעִירֿפ ןרָאי רעטנזיוט יוװ ,ןעמ

 ,15 "שקיבלעז סָאד ןוא סנייא ןעוועג

 -טקטניּפ ןוא הדמתה רעכעלטּפַאשנסיו טימ ,ךעלדימרעדמוא

 ןשידִיי םענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ ןרוּפש יד ףיוא ושָאטַאּפָא טייג ,טייקכעל

 טכוז .רעטנזױטרָאי ךרוד .רעטרעדנוהרָאי ךרוד .תורוד ךרוד .ןבעל

 ,ןבעל ןקידלּפַאצ ןוֿפ ןעקנוֿפ רעכיב ןוא םירֿפס ןוֿפ ביוטש ןרעטנוא

 סױרַא-טֿפור ,ךיז רע טכַארטרעד ,זמר ַא יו רעמ טשינ ָאד זיא'ס ווו

 ןדנעלברַאֿפ רעבָא ,םיא ןריניצסַאֿפ ןזיר יד .עיזַאטנַאֿפ יד ףליה וצ

 ָאד טמיטשַאב זיא טרָאד ,ןטלַאטשעג עסיורג ּוװ .טרעקרַאֿפ .טשינ

 ,טקיבײארַאֿפ טשינ סָאד טָאה עטכישעג יד ביוא .ןבעל ןוֿפ לַאװק ַא

 הילא ,רעקצָאק רעד .ןבעלוצֿפױא סע ,רעלטסניק רעד ,רע טכוז

 ןענַײז ייז סָאװ ,ןעוועג טשינ ךָאד ןטלָאװ אֿבכוּכ רב ,אֿביקע 'ר ,רוחב

 ,ןומה ,עסַאמ ,למיה ,הֿביֿבס ,דרע טַאהעג טשינ ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןעוועג

 יז ןעוו ,םיגיהנמ ןעמוק'ס ...ךָאוו רעד ךָאנ -- ךָאד טמוק תבש רעד

 טיג ייז ...ןשטנעב ,ןֿפָארטש ,ןריֿפ ,געוו םעד ןזַײװ וצ ןעמעוו ןבָאה

 -ָאֿפ קיטירק רעד ןיא, .ןבעל שירעֿפעש ןַײז קעװַא רעלטסניק רעד

 ןטסיירד םעד רַאֿפ הרוכב יד רעלייצרעד רעזדנוא רַאֿפ ךיז טרעד

 -לעוו עשיליוּפ יד ןיא ןַאּפש רעד ,עירָאטסיה וצ רעגייטש ןוֿפ ןַאּפש

 רּתסִנ ןוא שַא ןענַאּפש ןעמונעג ןבָאה םיא ךָאנ טשרע סָאװ ,ןַײרַא רעד

 .151 'ז ,1956 י"נ ,1956--1948 ןעמונעג ךות ןיא -- ןײטשטַאלג בקעי 5

 ,38 יז ,ָארײנַאשז עד ָאיר ,טײקשידוי ןוא ןדיי -- ושָאטַאּפָא ,י?
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 רעוו .:7 *ערעדנַא ןוא סיװעשַאב ןוא רעגניז .י .י ןוא ןָאסלעגרעב ןוא
 -ירעט עשיליוּפ יד טקעדטנַא טָאה ושָאטַאּפָא? זַא ,ןעזרעד טָאה סע
 יװ ןעזעג טָאה סע רע ןוא ,:* *רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ עירָאט
 -ַאֹּפ סָאד טקידיײטרַאֿפ רעדליב עשירעלטסניק ךרוד טָאה ושָאטַאּפָא
 ץוביק רעשידִיי רעד, ןעו ,ןליוּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ טכער עשיטיל
 - ,19 "םויק ןַײז רַאֿפ ףמַאק ןזָאלֿפליה ַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה ןלױוּפ ןיא
 ןשיכַאיל ןרעטיב ןוֿפ ןרָאי ןיא -- ךָאד ןוַײװ רעדלעוו עשיליופ ןיא
 ןלױּפ ףיוא טכער רעקינייװ טשינ ןבָאה ןדִיי יד זַא -- םזיטימעסיטנַא
 | !ןקַאילָאּפ יד יו

 רע; .רעקירָאטסיה םעד טימ ךיז טֿפּתושרַאֿפ רעלטסניק רעד
 -ַאב ױזַא ןענַײז סָאװ ,סרעלעטשטֿפירש עשידִיי עקינייװ יד ןוֿפ זיא
 ןוא עטכישעג-רוטלוק רעשידִיי רעד ןיא טלצרָאװרַאֿפ ןוא טנװַאה
 ןוֿפ ייר רעד ןיא ןרעװ טלעטשעג טכיזניה רעד טָא ןיא ןענָאק סָאװ
 -ַאּפָא ףסוי, סָאװ ,ךעלריטַאנ רַאֿפרעד זיא'ס .? ?ןצרּפ ןוא ןעלעדנעמ
 -טלעוו ןשידִיי ןוֿפ ןַאמָאר םעד ןבַײרשוצנָא ןעוועג זיא םולח סושָאט
 ךוא עקירעמַא ,ןלױּפ רעביא ןטלַאטשעג ןוא ןשינעעשעג טימ קלָאֿפ
 ןשיחישמ םעד רקיע רעד ןעגנערבסױרַא לָאז סָאװ ,לארׂשי-ץרא
 עלַא ַײב טֿפַאשקנעב רעקיבלעז רעד ןוא ןייא ןוֿפ ילג םעד ,םעטָא
 ,21 "לאוג רעזדנוא ךָאנ ,הלואג ךָאנ םיֿבושי עשידִיי

 ןושל ןשידַי ןוֿפ ןבורגדלָאנ יד ןיא ןבעל ןוא טסנוק

 ךוֿפ טנַאלַאט ַײרד טרירוקנָאק ךיז ןשיווצ ןבָאה ןושָאטַאּפָא ןיא
 -טנירג טָאה ושָאטַאּפָא; .רעקירָאטסיה ןוֿפ ,גָאלָאליֿפ ןוֿפ ,רעלייצרעד

 .7 יז ,1952 ָא"ת ,14 'נ טײק ענעדלַאג יד ,"ושָאטַאּפָא -- ןדס בד*'
 ,245 יז ,1951 י"נ ,סרעקיַאזָארּפ ערעזדנוא -- ןיקוװיר .ב **

 רַאפ רוקמ ַא יװ ןליוּפ ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד, -- ןַאמסקילג .וװ **

 ,214 יז, 1959 לירּפַא ,י"ג ,טפנוקוצ יד ,"סעידוטש עשירָאטסיה
 עשירַארעטיל ,"לבוי סושָאטַאּפָא .י וצ, -- ןָאסרואינש לשיפ יפָארּפ

 ,1935 ץרַאמ 8 עשרַאװ ,565 'נ רעטעלב

 311 יז ,1958 י"נ ,רוד ןיימ ןופ סרעביירש -- לקיב המלש *?
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 ,רוחב הילא ןגעוו רוטַארעטיל עכעלטֿפַאשנסיװ יד טשרעהַאב ךעל

 ןגעוו רוטַארעטיל רענײמעגלַא רעד ןיא ןעגנורדעגנַײרַא ףיט ךיוא זיא

 -כישעג-רוטלוק רעד ןיא ןוא הֿפוקּת-סנַאסענער רעשינעילַאטיא רעדי

 "יח ַא שממ זיא סע ןוא ,ןדִיי עשיזנּכשַא וצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ ,עט-

 -ַאמ עטנעיילעגכרוד יד טקירדרעד טשינ םיא ןבָאה סע סָאװ ,שוד

 -עגרעביא ןצענערג רע טָאה, קיניזטסּוװַאב .טרעקרַאֿפ ,?? ?ןלַאירעט

 ןיא ןבָאה עכלעוו ןדלעה טריֿפעגֿפױנוצ ,עטכישעג רעד ןיא "טקור

 רעקצָאק ןטימ (1812) ןָאעלָאּפַאנ יו .,טנגעגַאב טשינ ךיז ןבעל

 קצָאק ַײב ןלַאֿפעג רָאג זיא רעכלעוו) שטיװעלעסָאי קערעב ,(1859)

 -רַאװ ןיא ןדַיי ןוֿפ לײטנָא ןטימ ןקַאילָאּפ ןוֿפ סעיסעצָארּפ ,(1809 ןיא

 טימ קצָאק ןיא רעבירַא רָאג רע טריֿפ (1863) דנַאטשֿפױא ןֿברע עש

 -ַאמעטַאמ טָאה רעלטסניק רעד .:+ *עיזַאטנַאֿפ רעשירעטכיד רעד;

 ,רָאלק ןטסָאמעג קידנעטש .קיטסַאה עקַאט .טנכערעגסיוא שיט
 ןֿפילשעג ןוא טרָאװ סָאד ןֿפילשעג .טקַאהעגּפָא .ץרוק .קיטכיזכרוד

 -ָאנ טשינ ױזַא רענייק זיא טסנוקכַארּפש ןוֿפ טרּפ ןיא -- ץַאז םעד

 סױא-טבָארג רע יו טקנוּפ רָאנ .ושָאטַאּפָא יו ןעלעדנעמ וצ טנע

 ןושל ַײנ טריזיליטס .ןושל עקילָאמַא'ס סיוא רע טבָארג ,ןבעל טלַא

 רעדלעוו עשיליוּפ ןיא .טַײצ רעקילָאמַא רעד וצ וצ סע טסַאּפ ןוא

 -ער ןיא גָאט ַא ,ןעמזינָאלָאּפ עטשידַיירַאֿפ לעיצניװָארּפ טימ לוֿפ זיא

 טשינ ןעײטשרַאֿפ ןשטַײד סָאװ ,שטַײד ןטשידַיירַאֿפ טימ גרובסנעג

 זיא ושָאטַאּפָא .דייר עשידומלּת עטשידִיירַאֿפ טימ אֿביקע 'ר ,רעמ

 ןעוו רָאנ ןרעוו טבעלעגֿפױא ןעק עכָאּפע יד יו עילימ יד זַא ,רעכיז

 ןקורדסיוא יד ,ךַארּפש רעשירָאטסיה ריא טימ טרעדלישעג טרעוו יז

 ַאד ןענַײז סע ,תמא .רוד ןוֿפ ליטס ןיא ןענַײז עכלעוו ןעמרָאֿפ ןוא

 -טסניק ןוֿפ תוֿפּתוש רעד ןיא םעט ןייק טשינ ןעניֿפעג סָאװ עכלעזַא

 ,"ןעגנולייצרעד עשירָאטסיה פעינ סושָאטַאּפָא 6 -- רעּפיש קחצי*?

 | ,1933 ינוי 23 עשראװ ,476 ינ לב"טיל

 סושָאטַאּפָא .י ןיא ןוויטָאמ עשירָאטסיה יד, -- ןַאבַאלַאב ריאמ יפָארּפ *

 ,522--518 ילָאק ,1922 עשרַאװ ,6 'נ טלעװרעכיב ,"רעדלעו עשילוּפ ןיא,
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 רָאנ ,רעבַײרש ןייק טשינ ךיז רַאֿפ ןעעז, ןוא גָאלָאליֿפ ןטימ רעל

 זיא תורישע:ךַארּפש יד יװ ,אקווד ערעדנַא ןעעז .,.24 ?גָאלָאליֿפ ַא

 טכיירגרעד, ריא קנַאד ַא ,ןעוטֿפױא עשירעלטסניק יד וצ לסילש רעד

 ..קיטַאמעלבָארּפ רעשידִיי רעד וצ קיטסַאלּפ רעשידִיי רעד ךרוד רע

 ןוֿפ ריֿבג ַא ,קיברַאֿפ שינרזּפ זיא ושָאטַאּפָא ...רעּפרעק ,קיטסַאלּפ

 טײקוװיטקעיבָא רעד ןיא ןוא םענרַאֿפ םעד ןיא, תעב .** "ןרילָאק

 ,25 *ןעיַאטסלָאט ןיא ןשָאטַאּפָא טנָאמרעד

 רעשידִיי רעד ןיא טקעלּפטנַא טָאה רעכלעוו ,ושָאטַאּפָא ףסוי

 ןיא הװאּת עכעלריטַאנ יד ,ןדַיי ןוֿפ טעּפמיא םעד רוטַארעטיל

 ןטסמורֿפ ןיא וליֿפַא הוואּת עקידניז טֿפָא ,ףוג ןוֿפ הוואּת ,ןשטנעמ

 -ןלח ןיא ךיוא לַײװ ,טַאט ךָאנ געיעג ןוא גנַארד דימּת טזַײװ ,ןשטנעמ

 -וֿפעג טַאט יד טָאה רע .טַאט ןוֿפ ןרעק ָאד ןזיא טֿפַאשקנעב ןוא תומ

 לארׂשי ןטלַא ןיא ,עדנעגעל-ןדִיי רעד ןיא ןוא רָאװ רעד ףיוא ןענ

 ןיא ןענַארַאמ עשיערבעה יד ןשיווצ ,טַײלסדנַאל רעװַאלמ ןשיווצ יו

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןוֿפ סרעריטרַאמ יד ןשיווצ יוװ ,דנַאברַאֿפנטַאר

 -רַאֿפ םַײב יו ,רעדלעוו עשיליױּפ יד ןוֿפ ןשטנעמ-רוטַאנ עיור יד ַײב

 ךָאנ קידצ ַא -- רעקצָאק םעד ,רודה לודג ןעמַאזנייא ןוא ןטלֿפייװצ

 רעביא ןוא .טשינ טײטשרַאֿפ רענייק רעבָא ,ןעקנעב עלַא ןעמעוו

 .טַאט ןַיז -- טשינ רענייק טײטשרַאֿפ טּפיוה

 יקסנַאשזַאר לאומש

 ,455 'ז ,1961 א"ב ,טניװ ןיא ןעמיוז -- טרָאּפָאּפַאר .י

 | .רעורפ -- ןָאסלעגרעב דוד *

 לב"טיל ,"ייליבוי סושָאטַאּפָא .י וצ רעטרעװ רַאּפ ַא, -- לַאגַאש קרַאמ *

 | .1935 ץרַאמ עשרַאװ ,565 5



 רעדלעוו עשיליוּב ןיא

 | ,ושָאטַאּפָא דוד ,לבוקמ םעד רעטָאפ ןיימ

 --- רעדלעװ רעצווָאּפיל יד ןופ עשטנַאנ רעטומ ןימ

 ןזע ןתמשנ '



 ?ײט רעטשרע

 ךדלאוו ןיא

 סוחי סיכדרמ 1 לטיּפַאק

 ןטסקעז םעד זיב ,עדייזרעטלע ןַײז ,עדייז ןַײז יעטַאט ןַײז ,יכדרמ

 הנותח ,רעדלעוו רעצווָאּפיל יד ןיא ןרָאװעג ןריובעג עלַא ןענַײז ,רוד
 יז ןענַײז הּכונח ןדעי .זַײװהחּפשמ טבעלעג ןוא ךיז ןשיווצ טַאהעג

 ,טנובשחעג ךיז ןוא החּפשמ רעד ןיא ןטסטלע םוצ ןרָאֿפעגֿפױנוצ ךיז

 ,טרעדנוה רעֿביא ןעמוק ייז ןגעלֿפ ןטַײצ עטוג ,עטלַא יד ןיא

 זיב ןסעזעג ןענַײז ייז .רעמייב יד יװ ,ענעבילקעג סנייאב סנייא

 -קיסַאּפ דַײרק טימ ןבירשעג ,ןשיט עווָאבמעד רעביא טכַאנ רעבלַאה

 זַא ,סעקשטַאק ענעטָארבעג .,ןווירג ןסעגעג ןוא ךעלעגניר טימ ךעל

 ןבָאה ייז ןרעדעֿפ יד ןקילֿפ ןרָאװעג דימ שזַא ןענַײז רעבַײװ יד

 טלעוו יד סָאװ ףיוא טגירקעג ךיז ,ריב שימייה טימ ןעקנורטרַאֿפ

 ןטעבעגרעביא ךיז דלַאב ,טמדעצ טֿפָא ךיז .ןעוועג םינהּכ .טייטש

 ,ןרָאֿפעצ ךיז ןוא םיכודיש ךיז ןשיווצ ןסָאלשעג

 ,(טֿפָא רעייז סָאד ןוא) הנותח ַא טכַאמעג םענייא ַײב ךיז טָאה

 ,טרעדנוה :ַײרד רעביא םינּתוחמ עזיולב ןרָאֿפעגֿפױנוצ ךיז ןענַײז

 ֿבר םעד טנגעג ריא ןוֿפ טכַארבעגטימ ךיז טָאה החּפשמ עדעי

 ןעַײרֿפ ןרעטנוא טליּפשעג ןעמ טָאה --- םירמז-ילּכ עילעּפַאק ַא ןוא

 רעד רַאֿפ ךודיש םעד ןזָאלּפָא טלָאװעג דימּת ,טגירקעג ךיז ,למיה

 ןיא ,ןרעמיצ עלַא ןיא טצנַאטעג ןוא ןטעבעגרעביא ךיז דימּת ,הּפוח

 .דלַאװ ןיא ,ןרעַײש יד
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 ךיז גרַאװגנוי סָאד טָאה ןייג קידייל ןוא גָאטלױװ ליֿפ וצ ןוֿפ

 ביוא זַא ןרעטלע יד טעשַארטסעג דימּת ,ןביל ןייא ןיא ןטלַאהעג

 טַײז רעייז ןוֿפ ןרעטלע יד .ןעמס ךיז ייז ןלעװ ,ןרעטש ייז טעוװ ןעמ

 גרַאװגנוי סָאד ןוא בוטש ןוֿפ טגָאיעגסױרַא ,ןגָאלשעג דימּת ןבָאה

 | .ןעמוקעגקירוצ ןוא ןטעבעגרעביא דימּת ךיז טָאה

 רעד ןוֿפ ,ץעגײש-רעשיֿפ ַא ,טריסַאּפ לָאמ ןייא טָאה סע זַא ןוא

 ןוא רעטכָאט ַא סרעייז ןיא טבילרַאֿפ ךיז טָאה ,לסַײװ טַײז רעטייווצ

 סָאד טָאה ,:לָאשטשָאק ןטנָאנ ַא ןיא טלעטשעג הּפוח ַא ריא טימ

 דיומ יד ןגָאלשעגּפָא ,טקַארט ןֿפױא לרָאּפ סָאד טרַאװעגּפָא גרַאוװגנוי

 .החּפשמ רעד ןיא תדמושמ ַא ןבָאה טלָאװעג טשינ ,ץעגייש םעד ןוֿפ

 ןשַאװעגּפָא ,לסַײװ רעד ןיא ןֿפרָאװעג ךיז דיומ יד טָאה הּפרח ןוֿפ

 = .קעלֿפ םעד
 ןיא טבעלעג ןדַיי עטוג ,עטסָארּפ ,החּפשמ סיכדרמ טָאה ױזַא

 טנַײֿפ ןבָאה .ןַײרַא ןרָאי עסיורג יד ןיִא זיב רעדלעוװ רעצווָאּפיל יד

 -עג ,טגרָאזעג קינײװ ,ֿבר ַא רַאֿפ .טַאהעג ץרא-ךרד .,ןדמל ַא טַאהעג

 םידמלמ ןטלַאהעג ,טרעמעג ךיז ,ֿבוט לּכ טימ ? סרעֿפוק יד טּפָארּפ

 ןוא ןענװַאד יו רעמ ןוא רָאי ןצכעז רעביא זיב רעדניק יד וצ

 "גנוי סָאד טָאה ,הרוּת יד ןענעייל ןעוו ןטלעז ןוא ןַײז הרדס ריֿבעמ

 | .טנרעלעגסיוא טשינ ךיז גרַאוװ

 טַאהעג סָאװ רָאנ ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו ,הּכונח ַא לָאמ ןייא

 -רעטלע סיכדרמ זיא ,סעקשטַאק עטעֿפ טימ ןסערַאֿפ ןוא טגירקעגּפָא

 -קעװַא לָאמ ַא טימ ,החּפשמ רעד ןיא רעטסטלע רעד טלָאמעד ,עדייז

 רעטקָאד רעשיטָאטש רעד ,אֿפור רעד ,סרעשיֿפ עטלַא יד .ןלַאֿפעג

 ,ֿבורח ןעוועג זיא רעקנַארק רעד ןוא ןֿפלָאהעג טשינ טָאה רענייק ---

 טעקּפיּפעג ,ןקנַארק םעד םורַא ןסעזעג ןענַײז ןדִיידלַאוװ יד .ַײברַאֿפ

 רענייא רעדעי ןוא ןעוועג שאיימ טַאהעג ןיוש ךיז ,קעבַאט ןֿפרַאש

 יד) הרוּת-ירֿפס יד ןענעשרי טעװ סע רעװ טכַארטעג ךיז ַײב טָאה
 ּוװ ,החּפשמ רעד ןיא ןטסטלע םוצ ןייגרעביא ןגעלֿפ הרוּת-ירֿפס

 == .ץזילַאװ ַא רַאפ טניד סָאװ ןטסַאק ? --- ,רעטסיולק (שיליוּפ) 1
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 ,סנ ַא ךרוד יװ זיא .(ןענובשח הּכונח ןרָאֿפעגֿפױנוצ ךיז זיא ןעמ

 יוצ טימ דױב ַא רעטצנעֿפ ןרעטנוא ןרָאֿפרַאֿפ ,טלָאמעד טקנוּפ

 םיא לָאז ןעמ ןטעבעג ןוא דיוב רעד ןוֿפ סױרַא זיא דִיי ַא .דרעֿפ

 יבר רעד יװ ךַײלג .רענילבול ןטימ טרָאֿפ רע .ןקיטכענרעגיא ןזָאל

 ןֿפױא טנַאה יד ןקנַארק םעד טגײלעגֿפױרַא ןוא בוטש ןיא ןַײרַא זיא

 ,טצעזעגֿפױא ךיז טָאה רע ןוא ןרָאװעג רעסעב הלוח רעד זיא ,ּפָאק

 -בול ןייק ןרָאֿפ ןעמונעג החּפשמ סיכדרמ טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ

 .קצָאק ןייק ךָאנרעד ,עכסישּפ ןייק ךָאנרעד ,ןיל
 יז ןענַײז ױזַא ןדיי עמערַאװ ןעוועג ןענַײז ייז יוו ױזַא ןוא

 טרעהעגֿפױא ,ןָא ןביוא ןיבר םַײב ןסעזעג ,םידיסח עסייה ןרָאװעג

 ַא ַײב ןטלַאהעג טָאה ןעמ זַא ,ןוא ךיז ןשיווצ םיכודיש ןסילש וצ

 | ,ןיבר םוצ ןרָאֿפעג ןעמ זיא ,ךודיש

 ןיז יד ןקישוצסױרַא ןביוהעגנָא ןדִיידלַאװ יד ןבָאה זַײװכעלסיב

 עשידיסח רעטכעט יד רַאֿפ טכַארבעגּפָארַא ,סעינרעבוג ערעדנַא ןיא

 -ורַא יד ןיא טצעזַאב הנותח רעד ךָאנ דלַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,םידמול

 ןדַידלַאװ יד ןבָאה .דלַאו ןיא ןעניווו טלָאװעג טשינ ,טעטש עקימ

 ,ןרעמ וצ טרעהעגֿפױא ךיז ,ןילָאװ רעביא ,ןלױּפ רעביא ןטָאשעצ ךיז

 ,רענעלק ןרָאװעג החּפשמ יד זיא ןענובשח םוצ הּכונח רָאי סעדעי

 רעדלעוו רעצוָאּפיל יד ןיא זיא תורוד ייווצ ןוֿפ ךשמ ַא ןיא זיב

 .רעטָאֿפ סיכדרמ זיולב ןבילבעג

 רעצווַאּפיל יד ןיא טניוװעג החּפשמ סיכדרמ טָאה גנַאל תורוד

 ןבָאה -- ??סרעבַײרש; ןעוועג רָאנ ןענַײז ייז שטָאכ ןוא .רעדלעוו

 ךיז ןוא רעדלעוו יד רעביא טַאהעג הקזח יד ןגעוו טסעד ןוֿפ יז

 טָאה ,הליהק עַײנ ַא רָאנ ֹוװ .םיטַאבעלַאב עתמא יד רַאֿפ טנכערעג

 קיטש ַא טגרָאזרַאֿפ -- ץליהעג קיטרַאֿפ טקישעג החּפשמ סיכדרמ

 ַא רָאנ ּוװ .טנװַאדעג ןבָאה ןדַיי ּוװ ,םישרדמייּתב ,ןלוש טימ ןלוּפ

 ,ץלָאה רעטניוװ ףיוא טגנַאלרַאֿפ טָאה שרדמה:תיב ַא ,הרוּת-דומלּת

 / .עינרעבוג עבלַאה ַא טצײהַאב -- טקישעג החּפשמ סיכדרמ טָאה

 .טצַאש ,רעמייב ןופ ןסָאמ יד טביירשרַאפ סָאװ רעד ,רעטסעמצלָאה ,ריפַאש 5
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 ןוא קנַארֿפ ןבָאה +עצילָאקָא רעקימורַא רעד ןוֿפ םירעוּפ יד

 רָאנ ּווװ ןוא ,רעמייב עטזָאלעגּפָארַא יד ןוֿפ ןגַײװצ יד ןבילקעג ַײרֿפ
 -ערב ןבעגעג החּפשמ סיכדרמ טָאה -- רעױּפ ןעמערָא ןַא ַײב תמ ַא

 .5 ענמורט ַא ףיוא רעט

 -ירעיטרעדנוה ּוװ ,רעדלעוו רעצווָאּפיל עטכידעג יד --- סטכער
 -סױרַא ןוא טלשירקעצ ךיז ,ןלַאֿפעג טײקטלַא ןוֿפ ןענַײז סעבמעד עק

 ּוו ,סעקנָאל עטעֿפ -- סקניל .סעבמעד ערעקרַאטש ךָאנ טזָאלעג
 ןוֿפ ןעזעגסױרַא םיוק ךיז ןבָאה ךעלזַײה-רעשיֿפ עטכעלַאקעג עניילק
 | : .ןזָארג עכיוה יד

 יװ .ֿבושי ןכעלשטנעמ ַא ןוֿפ טַײװ ןעוועג זיא טנגעג עצנַאג יד

 -עג רעדניק-רעשיֿפ יד ןענַײז ,דלַאװ ןוא רעסַאװ ןשיווצ ןטינשעגּפָא

 ,ךעלהיח ענעקָארשעגרעביא יוװ ,ןטלַאהַאב ךיז ,עדליוו בלַאה ןסקַאװ

 יי ,ןשטנעמ ןקידנרָאֿפכרוד ַא רַאֿפ

 ,ייז ןענַײז ןֿפָאלשעג ןוא ,ןֿפָאלשעג סרעשיֿפ יד ןענַײז גָאט ַײב

 ,בוטש עצנַאג ַא ןעמונרַאֿפ ןבָאה ייז .זַײװהחּפשמ ,סרענַײגיצ יד יו
 ןעמַאזוצ ןגעלעג ןענַײז סמעדייא ןוא ןרונש ,רעדניק ,עמַאמ ,עטַאט

 -סיוא ,עטַאז ,רענעמ יד ןענַײז טכַאנ רעד טימ .קעז ענעיורטש ףיוא

 יז רעבַײװ יד ןבָאה ןײגקעװַא ןרַאֿפ .גנַאֿפ ןֿפױא קעװַא ,עטורעג !

 שיֿפ יד ןרַאנרַאֿפ וצ ץייוו ןטנערבעגנָא ןדעי ןבעגעגטימ ,טמלצענּפָא

 יד ,עדנַאװ זַא ,הלוגס ַא -- רענייצ עשיֿפלעװ טימ לשטַײב ַא ןוא

 | ןריֿפרַאֿפ טשינ לָאז ,לסַײװ רעד ןוֿפ ןירעסייק
 לָאמ ןייא טשינ ןבָאה סָאװ ,סרעשיֿפ עטנערבעגּפָא עטנוזעג יד

 רעסַאװ ןשיוװוצ ןבילברַאֿפ ןענַײז ,ןגיוא יד ןיא טיט םעד טקוקעג

 -סיוא ךיז ןוא ןושל-רעדניק ןענַאטשרַאֿפ ,רעדניק עסיורג ,דלַאװ ןוא

 ,רעסַאװ ןוֿפ שיור ןדעי טימ ,* לַאװ ןדעי טימ טהנעטעג

 ןֿפרָאװעג ,ךעלֿפיש יד ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה סרעשיֿפ יד

 ןוא .טרעהעגנַײא ךיז ןוא ןצייו עטנערבעגנָא יד ןַײרַא רעסַאװ ןיא

 ןענַײז ,רעסַאװ קידוז יװ ,ןעלזעלב ןעמונעג ךיז טָאה לסַײװ יד זַא

 ,עילַאװכ * -- .,ןטסַאק-ןטיוט ,ןורָא 5 --- .טנגעג



 ושָאטַאּפָא ףסוי | 28

 -ירֿפוצ .גנַאֿפ רעטוג ַא ןַײז טעוו סע זַא ,רעכיז ןעוועג סרעשיֿפ יד

 יד טציּפשעגנָא רעֿפרַאש ,ןשטיס יד טיירגעגנָא ייז ןבָאה ענעד

 עניילק תונחמ -- רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא שיורעג סָאד .ןרעיוא

 -מיא טימ ןגָארטעגכרוד ךיז ןבָאה ,סעירק ענרעבליז יװ ,ךעלשיֿפ

 ,טכעה עטרעגנוהעגסיוא .ןזיוװַאב ךיז קירוצ ןוא ןדנוװשרַאֿפ ,טעּפ

 ,ייז ךָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאה רעלַײמ ענעֿפָא טימ ןעיַאלש ,ןּפרַאק

 ,ןשטיס יד רעסַאוו ןיא טזָאלעגנַײרַא סרעשיֿפ יד ןבָאה ךעלעמַאּפ

 טימ **סעמַאמ, יד סעװַאילָאכ יד ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא עלַײװ עדע

 יז ןבָאה טמולחעג ןוא .טמולחעג ןוא טמערַאװרעד ךיז ,ןֿפנָארב

 סָאװ ,רעסַאװ ןֿפױא טכַאנ ַײב ןטכַײל סָאװ ,ךעלטכיל-ריֿפרַאֿפ ןגעוו

 ייז ,ןגיוא עשיֿפלעװ יװ ,סױרַא דלַאװ ןוֿפ טרָאד ןוא ָאד ןעשטשילב

 .תורצוא סעדנַאװ -- תורצוא ןענַײז סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ןענַײז

 -רַאֿפ סע -- טשינ ןעמ רָאט לטכיל-ריֿפרַאֿפ ַא ךָאנ רעבָא ךיז ןגָאי

 ,טריֿפ

 -קעװַא ךיז ,טעװעדלַאֿפעצ ,טליּפשעצ ךיז טָאה לסַײװ יד זַא ןוא

 ןבָאה ,זַײא רעקיטש עכעלנירג יו ,הנֿבל רעד רעטנוא טלעטשעג

 לָאז יז ,ןעמַאמ ַא ַײב יװ ,ריא ַײב ןטעבעג ךיז רעדניק יו סרעשיֿפ

 -יטש טינ זיא רעסַאװ סָאד זַא ןוא .ןרעהֿפױא ןוא ןעמערַאברעד ךיז

 ַא ךָאנ ןָאצ ןשיֿפלָאװ ַא ןֿפרָאװעג ןעדנַאװ ייז ןבָאה ,ןרָאװעג רעל |

 ןבָאה ייז .גערב םַײב ךעלֿפיש יד טרעקנַארַאֿפ ןעמַאזוצ ןוא ןָאצ

 . ןוא ןַײרַא רעסַאװ ןיא ןגיּפשעג ,סעקּפיּפ ענעַײלעצרָאּפ יד ןגױצרַאֿפ

 גנַאֿפ רעד זַא ,סרעשיֿפ עטלַא יד ןוֿפ טרעהעג לָאמ ןטרעדנוה םוצ

 יד זַא ,טעטנעּפעג זיא עדנַאװ זַא ,רָאי וצ רָאי ןוֿפ רעכַאװש טרעוו

 א ןעו ,ןטַײצ עקילָאמַא יד רעמ ָאטשינ זַא ,ןטינשעצ זיא לסַײוװ

 .לגױֿפ ַא יו רעסַאװ ןרעביא ןגָארטעג ךיז טָאה רעשיֿפ

 ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא עדנַאװ ךיז טדַײנש רעסַאװ ןוֿפ טרָאד ןוא

 ,רעדניק עריא רַאֿפ ךיז טגָאלק ,לסַײװ יד ןַיײא-טליה ,ךיז טײרּפש יז

 -עלפ (לװיטש ןופ לייט רעטשרעבייא :עװעלַאכ)* -- .ץענשיפ (8160) ?

 .טסורב טָאטשנַא ,ןגײז וצ רעדניק טיגימ סָאװ ,סעקמַאמ יװ ,רעש
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 ןשטנעמ עדמערֿפ זַא ,טקינײרמוארַאֿפ רעסַאװ סָאד ריא טָאה ןעמ זַא

 יד ןבָאה -- ענשוד זיא ריא ןוא קירעשייה ַא יװ ןֿפָאלעגנָא ןענַײז

 ןגיּפשעג ךיז רעצ ןוֿפ ,סענרעטמַאל יד ןשָאלעגסיוא סרעשיֿפ עגנוי

 יד ןיא ?סעלסָאיװ יד ןעמונעג רעקרַאטש ,ןַײרַא ןטסױֿפ יד ןיא

 ןוֿפ ןקור םעד רעביא יו ,רעסַאו ןרעביא טשטילגעג ךיז ןוא טנעה

 -ער יד ןיא טעֿבנגעג ךיז ייז ןבָאה סָאד .היח רעסיורג ,רעקיגיײב ַא

 .רעסערג זיא גנַאֿפ רעד ּוװ ,ןרעסַאװ-גנוריג

 ַא ןוֿפ טַײװ ,תורוד:רוד ןוֿפ טבעלעג סרעשיֿפ יד ןבָאה ױזַא

 טימ ,סעבמעד יד יװ ייז ןענַײז ןסקַאװעג ןוא .ֿבושי ןכעלשטנעמ

 ייז ןבָאה רעקיצכַא יד ןיא ןוא ןגיוא ענעלָאטש ,ּפעק ענעסקַאלֿפ

 -ַאב ךָאמ טימ עטלַא יו ,רענייצ עלעג -- רענייצ עלַא טַאהעג ךָאנ

 | 10 סעיגעיּפ ענעסקַאװ

 ךיז רענעטלעז ךָאנ ,?לָאשטשָאק , ןיא ןעגנַאגעג ןטלעז ןענַײז ייז

 ,טגײלעגֿפױנוצ עלַא ךיז ייז ןבָאה חסּפ רַאֿפ גָאט ַא .ןעוועג הדוותמ

 ,חלג םעד טכַארבענּפָארַא ןוא טנַאה רעלוֿפ ַא טימ רעדעי ןבעגעג

 ,קיטנָאמ ןוא .רעסַאװ קיליײה טימ סקעבעג סָאד ןצירּפשַאב לָאז רע

 -עגסיוא קעװַא ,טייק ןוא דניק ,עלַא ןענַײז ,חסּפ גָאט ןטייווצ םעד

 -עג ןוא "רעבַײרש ןַאּפפ םעד ןטעברַאֿפ ,ןַײרַא דלַאװ ןיא עטצוּפ

 עסיורג טימ םלוג םענעיורטש ַא לסַײװ רעד וצ דַארַאּפ טימ טריֿפ

 החּפשמ סיכדרמ טָאה טביולגעג ןוא .רעייא עטרילָאק ןוֿפ ןגיוא

 סעדעי ייז ןבָאה -- סריא טגנַאלרַאֿפ לסַײוװ יד זַא ,המילש הנומאב

 "וצ רעקצָאק יד ןבָאה גנַאזעג טימ ןוא ריב ךעלטעֿפ טלעטשעג רָאי -

 םעד ןֿפרָאװעג --- ןברק ַא ןעדנַאװ טכַארבעג סרעשיֿפ יד טימ ןעמַאז

 .ןַײרַא רעסַאװ ןיא םלוג

 ,ןעלצרָאװמיױוב 1? -- .,סרעדור-לפיש ,סעלסעוו ?
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 רעטָאֿפ ןַײז ןוא יכדומ 2 לטיּפַאק

 ,בַײװ עטייווצ סָאד טַאהעג טָאה ,םהרֿבַא 'ר ,רעטָאֿפ סיכדרמ

 -טיירב ,סקּוװ ןלעטימ ןוֿפ ,רעקיצֿפוֿפ יד ןיא דיי ַא ןעוועג זיא רע

 יד ןוֿפ ,לטרַאג םוצ זיב דרָאב רעכעליורג רעגנַאל ַא טימ קינייב

 ןיא סע ןטיש ,לטַײב ַא ןיא טלעג טשינ לָאמ ןייק ןטלַאה טָאװ ,ןדִיי

 -ָאק רעטכַײל לָאז ןעמ .ןרעּפמילק לָאז סע ,ןַײרַא סענעשעק-ןזיוה יד

 .טנַאה רעלוֿפ ַא טימ ןוא הֿבדנ ַא ןבעג ןענ

 זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןשטנעמ ןוא דיגנ ַא ןעוועג זיא םהרֿבַא 'ר

 רשעתנ רָאג רע טלָאװ ,"עגושמ, ױזַא ןעוועג טשינ טלָאװ רע ןעוו

 ,תונכש ןיא ןעמהרֿבַא טימ טניווועג ןבָאה סָאװ ,םיררׂש יד .ןרָאװעג

 יד ,האוֿבּת יד ןעמענוצ ייז ַײב לָאז רע ,םיא יב ןטעבעג ךיז ןבָאה

 טלָאװעג טשינ םהרֿבַא טָאה דלַאװ לקיטש ַא יװ רעבָא רעמ .לָאװ

 -ָאטש ַא ,טֿפַאש יאמש זַא ,ןרָאװעג ריווועג זיא רע ןעוו ןוא ,ןֿפױק

 ןֿפָאלשעג ןוא ןסעגעג םיא ַײב טָאה סָאװ ,ןצמק ַא ,דיסח רעשיט

 ,ןֿפױה יד ןיא "לסיֿפ, ַא טכַאמעג םיא טָאה םהרֿבַא ןוא גנַאל ןכָאװ

 ןֿפױא רָאי ןייא ןוֿפ האוֿבּת םיצירּפ יד ַײב ףױא-טֿפױק לדִיי סָאד זַא

 זיא סע זַא ,ןעירשעג ,טשטַאּפעג םיא רע טָאה ,םניח-יצחב ןטייווצ

 ןיא ךיז וצ ןזָאלנַײרַא רעמ ןיאמש ןסייהעג טשינ ןוא םשה-לוליח ַא

 זַא .טשינ רָאג לָאמ ןייק יו שטעּפ יד ןעמונעגוצ טָאה יאמש .בוטש

 טַאהעג ,ןעמהרֿבַא רַאֿפ ןעוועג רעכַײר טלָאמעד ןיוש זיא רע שטָאכ

 םיא רַאֿפ טצנַאטעג ןגעוו טסעד ןוֿפ רע טָאה ,רעטנזיוט ערעווש

 ,ןגיוא יד ןיא ןעמהרֿבַא קידהענכה ױזַא טקוקעג ןוא ריֿפ עלַא ףיוא

 .קִיעֿפ ןענַײז טניה ענעגָאלשעג רָאנ יו

 זַא ןוא .קצָאק ןייק ןרָאֿפעג רָאי ןיא לָאמ עכעלטע זיא םהרֿבַא

 רע טָאה ,סגעוורעטנוא ןטלַאה וצ תבש ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע

 ךיז ןבָאה סע םידיסח לֿפיװ ןטעברַאֿפ ,שיט םענעגייא ןַא טריֿפעג

 -עגסיוא רעקצָאק יד ךיז ןבָאה שיט םַײב .טָאטש ןיא ןענוֿפעג רָאנ

 ַא זיא םהרֿבַא שטָאכ זַא ,טסּוװעג ןבָאה ייז .הרוּת ןדייר וצ ןטימ

 ַא ביל טָאה ,ּפָאק ןטכַײל ַא ןגעוו טסעד ןוֿפ רע טָאה ,הֿבושּת-לעב
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 ןטימ ןוֿפ לָאמ ַא טָאה רע .ןיבר םענעגייא ןוֿפ טכַאל ןוא הצלה

 ,רעיוא ןפיוא טגערֿפעג םיא ןוא ,םּת ַא ,דיסח ַא טריֿפעגֿפױרַא שיט

 ףיוא ךיז ַײב טלַאה עלעדנעמ 'ר סָאװ וצ ,טרעהעג ןבָאה עלַא זַא

 ןַײז ןוֿפ חלג רעד לידֿבהל יװ ,סנירעגעווש ןוא סעמומ ליֿפ ױזַא
 טרזחעגרעביא לָאמ עכעלטע רע טָאה ךַײלגרַאֿפ ןטצעל םעד .ףרָאד
 .טָאה עלעדנעמ 'ר ןעוו רעדָא .סױרַא סַאֿפ ַא ןוֿפ יו טכַאלעצ ךיז ןוא

 תובורק ענַײז ןוֿפ ענייא טימ טַאהעג הנותח טיוט סבַײװ םעד ךָאנ

 טָאה ,ןרָאװעג ןגעלעג יז זיא הנותח רעד ךָאנ םישדח סקעז ןיא ןוא

 םיא זיא טנַײה זַא ,טגָאזעג םידיסח הדע רעצנַאג ַא רַאֿפ םהרֿבַא

 ."םירחַא ידי לע וׂשענ םיקידצ לש םתכאלמ; :קוסּפ רעד רָאלק

 םהרֿבַא טָאה -- !ךיא ןיימ ,טָאג ןיימ'כ !טשינ רָאג ןיימ'כ -- -

 טכַאמעג ,טרעֿפטנערַאֿפ ךיז טלָאװ רע יװ ,טקַאהעגּפָא טדערעג

 .טכַאלעצ ךיז ןוא םינּפ עטַאוװעמּת ַא השעמ-תעשב

 יד ,טרָא ןֿפױא טעגרהרעד ןטייווצ ַא ןטלָאװ סָאװ ,םידיסח יד

 ייז .תוצלה סמהרֿבַא ןוֿפ טלכיימשעג שירַאנ ןבָאה םידיסח עקיבלעז

 טגָאזעג טלָאװ יוג ַא יװ ,ןטייווצ ןרַאֿפ רענייא טמעשעג ךיז ןבָאה

 רעבָא ךיז ןעמענ םידמול יד .םידמול עשידִיי ןשיװצ ץיוו ןבָארג ַא

 ױזַא טקנוּפ .טינ טכַאמ סע .יוג ַא זיא'ס ,ןסייוו ייז .ןצרַאה םוצ טשינ

 -עג ןבָאה ייז .תוצלה סמהרֿבַא ןעמונעגֿפױא דימּת םידיסח יד ןבָאה

 רעטוג ַא רע זיא רעבָא עֿבטב ,ליומ ןֿפָא ןַא טָאה םהרֿבַא זַא ,טסּוװ

 םלוע רעד טָאה .טלעג טימ ךיז טֿפרַאװ ,ץרַאה שידִיי ַא טָאה ,גנוי

 . .טגָאז רע סָאװ ןרעה טכַאמעג טשינ ךיז

 רע .טַאהעג טשינ רעדניק ןייק םהרֿבַא טָאה בַײװ ןטשרע ןטימ

 ןסעזעג ,טגײלעגֿפױא טוג טליֿפעג לָאמ ַא ךיז טָאה רע זַא ,ןילַא

 ,טלייצרעד טָאה ,רעדניקבעל עשידיסח טימ הקשמ לזעלג ַא רעביא

 םיׂשעמ עשידִיי ןייק טשינ ןָאטעגּפָא רע טָאה "רעטשרע? רעד ַײב זַא

 רעִיש ךיז טָאה ךעלטעטש עקימורַא יד ןוֿפ קלָאֿפרָאּפ ןייא טשינ ןוא

 | / .םיא רעביא טגעג טשינ
 רע .הֿבושּת-לעב ַא ןרָאװעג רע זיא טיוט סרעטשרע רעד ךָאנ

 "עג ןוא ,קצָאק ןוֿפ שורּפ ַא ,ןַאמ ןגנוי ַא טכַארבעגּפָארַא ךיז טָאה
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 טלַא רָאי קיצרעֿפ טלָאמעד זיא רע) רָאי םוצ טקנוּפ .ןענרעל ןעמונ

 -כָאט ַא סֿבר ַא ,לדיימ םערָא ןַא טימ טַאהעג הנותח רע טָאה (ןעוועג

 עסיורג ַא ןעװעג זיא ,ןֿפורעג יז ןעמ טָאה ױזַא ,עלהרוֿבד .רעט

 ןריובעג זיא יז זַא ,ןבירשעג טָאה ֿבר רעד רעכלעוו ןגעוו ,תסחוימ

 ןעוועג ךָאנ עלהרוֿבד זיא הנותח רעד וצ ."הרהטבו השודקב; ןרָאװעג

 ,טרַָאצ ַא ןעוועג זיא יז .טַאהעג טשינ רָאי ןצכעז ןייק ךָאנ .גנוי רעייז

 ןַא סעּפע יװ ןעזעגסיוא יז טָאה ןצנַאג ןיא ןוא ,לדיימ קידוועמעש

 יד .ןקלעוו יז טכַאמ ריר רעטסנעלק רעד סָאװ ,ץנַאלֿפ עלעדייא

 םיא .ןקָארשעג רעייז ךיז םהרֿבַא טָאה הנותח רעד ךָאנ טַײצ עטשרע

 -עצ ךיז יז ןָאק ,םורַא יז טמענ רע ןעוו זַא ,טכַאדעג ץלַא ךיז טָאה

 רעטנוזעג ,רעסיורג ַא יו ,ליֿפעג סָאד טַאהעג דימּת ןוא .ןכערב

 ייו טשינ םיא לָאז רע ,ךיז טקערש ןוא דניק לציּפ ַא טמענ שטנעמ

 | .טנעה ענַײז טימ ןָאט

 -ַײװ ַא ןטלַאהעג דימּת .עמורֿפ ַא רעייז ןעוועג זיא עלהרוֿבד

 טָאה ןַאמ רעד סָאװ ,טגלָאֿפעג ץלַא ןוא טגָאזעג סעּפע .לרֿפס שירעב

 ,םייבר וצ םינוידּפ ןקיש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז .ןסייהעג ריא

 לָאמ ַא יז טָאה םהרֿבַא זַא ןוא .סרעטכַײל ןַײנ רעביא טשטנעבעג

 ךיז יז טָאה ,ןגָאז ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה יז ןעוו ,ןעמונעגמורַא

 ליטש רעד ןיא ןוא ביוט ַא יװ םוטש ןענַאטשעג ,טרעוװעג טשינ

 ןייק טָאה יז ןוא טָאג יז טֿפָארטש רַאֿפרעד זַא ,טנייועג יז טָאה

 .ןעקנערק ןעמונעג הנותח רעד ךָאנ ךַײלג יז טָאה וצרעד .טשינ רעדניק

 סָאד טיהעגּפָא ,קידתוכלמ ןעלהרוֿבד טלדנַאהַאב טָאה םהרֿבַא

 -קָאד וצ גיצנַאד ןייק ריא טימ ןרָאֿפעג ,ןענַאטשעג זיא יז ּוװ טרָא

 טכַארבעג ריא רע טָאה ,ןרָאֿפעג זיא רע ּוװ ,דימּת ןוא םיריוט

 .תונּתמ

 יכדרמ .ןוז ַא ןריובעג עלהרוֿבד טָאה הנותח רעד ךָאנ רָאי ַײרד/

 געט עצנַאג .רענעטלַאהעגקירוצ ַא ,רעטכַארטרַאֿפ ַא ןסקַאװעג זיא

 ,ץעגייש : סקינשעל םעד ,ןקעצַאװ טימ טּפעלשעגמורַא ךיז רע טָאה

 .רעטכעװדלַאװ ,רעטיהדלאו ?
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 יכדרמ טָאה זַײװלגנִיי .רעטלע ןייא ןיא ןעוועג זיא רע ןכלעוו טימ

 רע טָאה ,טגערֿפעג סעּפע םיא טָאה ןעמ זַא ןוא ,טדערעג קיניײװ

 םיא טלָאװ סע יװ ,עלַײװ ַא טרעלקעג ,טרעֿפטנעעג טשינ דלַאב

 -עגסױרַא דימּת .םיא טגערֿפ ןעמ סָאװ ןֿפַײרגַאב וצ ןעוועג רעווש

 ,עסיורג ענַײז טימ טקוקעג ןוא טלטױררַאֿפ ךיז ,טײקשירַאנ ַא טגָאז

 ביל טזומעג םיא טָאה רעדעי זַא ,ךייוו ןוא ַײרֿפ ױזַא ןגיוא עיורג

 יו שרעדנַא ןזיװעגסױרַא ךיז יכדרמ טָאה זַײװלגנַיי ךָאנ .ןגירק

 -רעשיֿפ יד יװ ןקוק טנָאקעג טשינ טָאה רע -- רעדניק ערעדנַא

 םוצ טָאה רע זַא ,ןגעוו טסעד ןוֿפ .תויח עקיבוטש ןרעטַאמ םיצָאקש

 ףיוה ןֿפיױא ייז ַײב טעליוקעג טָאה טחוש ַא יװ ןעזעג לָאמ ןטשרע

 ךיז טָאה רעטעּפש .טרַאעג טשינ יװ טעמּכ םיא סע טָאה ,רעניה

 ַא טימ טחוש רעד ןעמולח ןייא ןיא ןטלַאהעג ךָאװ ַא רעביא םיא

 ענעקַארשעצ ,עכייוו רָאּפ ַא טימ ןוא ליומ ןיא ףלח ןטקיטולברַאֿפ

 סָאד ןוא .(ןגיוא ענעקָארשעצ ,עכייוו ןבָאה םיטחוש עלַא טעמּכ) ןגיוא

 ןענַאטשעגֿפױא לָאמ ןייא זיא יכדרמ זיב ,טרעטַאמעג ױזַא םיא טָאה

 ןוא טצענעגעג גנַאל ,לטעב ןֿפױא ןציז ןבילבעג ,רעטרעדורעצ ַא

 טלָאװ רעטָאֿפ רעד ןעוו ןוא .רעניה יד וצ ןַײרַא לַאטש ןיא קעוװַא

 זַא ,טביולגעג טשינ רענייק טלָאװ ,ןעמוקעגנָא טשינ טלָאמעד טקנוּפ

 לָאמ ןייק טָאה סָאװ ,ןגיוא עטמולחרַאֿפ עסיורג יד .טימ לגנַיי סָאד

 .ןוה ַא ןטכָאשעג רעסעמ-אצומ ַא טימ טָאה ,טרירעגנָא טינ גילֿפ ןייק

 .ןבעל ץנַאג ןַײז טקנעדעג יכדרמ טָאה ןוה רעד טימ הׂשעמ יד

 ןוא ,רעטָאֿפ ןוֿפ ןעמוקַאב טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,שטעּפ יד ךיוא

 ןלַאֿפנַײא טנָאקעג רָאג םיא טָאה סע ךָאנ יװ ,טרעדנווװעג דימּת ךיז

 | .ךַאז ַאזַא ןָאט וצ
 -ארמג ַא ןיכדרמ רַאֿפ טכַארבעגּפָארַא םהרֿבַא טָאה רָאי ןעצ וצ

 ווו ,ּפָאק ןלָאג ַא טימ רעקיצֿפוֿפ ַא דַיי ַא ןעוועג זיא דמלמ רעד .דמלמ

 קרַאק םורַא ןוא רָאה עטמותירַאֿפ עכעלטע ןבילבעג ןענַײז טנרָאֿפ ןוֿפ

 ּפָאק ץיּפש ןֿפױא .דניק ַא ַײב יוװ ןקָאל ערעטיש טלזַײרגעג ךיז ןבָאה

 ,רע זיא ןעגנַאגעג ןוא .ןסקַאװעגוצ יוװ ,לּפַאק רעטעֿפ ַא ןסעזעג זיא

 / יָאּפַאק רעטלוירדעגסױא רענעסּפיר ַא ןיא ,רעמוז יײס ,רעטניוו ַײס
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 רעד זיולב .ןבילבעג טשינ רכז ןייק טעמּכ זיא סּפיר ןוֿפ ווו ,עט

 ךיז ןבָאה ּפענק עקידכעלַײק ,עסיורג תורוש ייווצ טימ גַאלשרעטנוא

 ַא טימ ןסקַאװַאב ןעוועג זיא לכיימש ןטעֿפ ַא טימ םינּפ סָאד .ןעזעג

 ןעגנַאגרַאֿפ שזַא ךיז זיא סָאװ ,דרָאב רעכעליורג ,רעטַאװענוטלָאק

 ןעזעגסיוא סע טלָאװ ,דרָאב יד טשינ ןעוו ןוא ,ןַײרַא ןגיוא יד ןיא

 יװ ,לבירג לעג ַא ןעוועג זיא דרָאב טימ רעד ןיא .םינּפ-הנֿבל ַא יוװ

 טעּפַאקעג דימּת ןבָאה סָאװ ,קעבַאט סנּפָארט יד ןוֿפ ןסעגעגסיוא

 .זָאנ רעד ןוֿפ

 טימ קינייו טָאה רע .רענַײגיצ ַא יװ לױֿפ ןעוועג זיא המלש

 ןייא .עקֿפָאס ַא ףיוא ןגעלעג רע זיא געט עצנַאג .טנרעלעג ןיכדרמ

 ,תויׂשעמ עשידיסח טלייצרעד ןוא קעבַאט טֿפינשעג ,סנּפָאקוצ טנַאה

 .טפעשעגסיוא טשינ לָאמ ןייק םיא ַײב ךיז ןבָאה תויׂשעמ יד ןוא

 ןיבר ןגעו טדערעג טָאה רע סָאװ ,תוֿבהלתה רעקיבלעז רעד טימ

 ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןָאעלָאּפַאנ ןטירד םעד ןגעוו טדערעג רע טָאה

 עכלעזַא טָאה רע זַא ,רעכַאמֿפושיּכ רעטסערג רעד זיא ןָאעלָאּפַאנ זַא

 ןָא אנוש רעד טבייה ,קעװַא יז טלעטש ןעמ ןעוו סָאװ ,ןענישַאמ

 ,חמחלמ יד רע טניוועג ךָאנ ױזַא ןוא ,ןסינ וצ

 טָאה רע .דיסח רעקיטומטוג ,רעכעלײרֿפ ַא ןעוועג זיא המלש

 ףיוא ןעוועג סעּכ ןיא ןטלעז ,טרעגרעעג טשינ ךיז לָאמ ןייק טעמּכ

 רענליוו רעד ןוא בַײװ סָאד ןעוועג ןענַײז םענסיוא ןַא .ןשטנעמ ַא

 ןואג רענליוו םעד ןַײז לחומ טלָאװעג טינ ןֿפוא םושב טָאה רע .ןואג

 ןעועג קיחדמ טָאה רע סָאװ ןוא ֿבוט-םש-לעב ןטימ תוקולחמ יד

 רָאי עכעלטע ןיוש טָאה המלש רעכלעוו טימ .,בַײװ ןֿפױא .ץק םעד

 -סיוא ןוא האנׂש ענעטלַאהַאב ַא ןגָארטעג רע טָאה ,טניווװעג טשינ

 ןעמהרֿבַא ַײב ןעוו ,ֿבוט-םוי ןדעי רַאֿפ .ריא ןגעוו ןדייר וצ ןטימעג

 ןַא ןעגנַאגעגמורַא המלש זיא ,ןָאטרַאֿפ ןעוועג עלַא ןענַײז בוטש ןיא

 -יֿפעג טנָאקעג טינ ךיז טרָא ןייק ןוא ןזָאלבעג ךיז ,רעטערומכעגנָא

 םענייר ןעקנורטעג ,קעבַאט ןֿפינש וצ טרעהעגֿפױא טָאה רע .ןענ

 רַאֿפ טכוזעג ןוא ןַײרַא טלעוו רעד ןיא טַאלג ןטלָאשעג ,טיװעקָא

 -עג טשינ גנַאל רעבָא טָאה סָאד .ןדײרוצּפָא ךיז ץרַאה סָאד ןעמעוו
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 טימ טכַאמרַאֿפ ךיז רע טָאה טייהנגעלעג רעטשרע רעד ַײב .טרעיוד

 יד םיא ןזַײװ ןעגנַאגעג טשרמולּכ ,רדח ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןיכדרמ

 טימ דימלּת ןרַאֿפ טנײװעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןוא ,ֿבוט-םוי ןוֿפ םיניד

 ןקוק וצ טמעשעג ךיז ןוא טנייועגטימ טָאה יכדרמ .ןרערט ערעטיב

 ךיז רַאֿפ טָאה רע זַא ,ןסעגרַאֿפ טָאה המלש .,ןגיוא יד ןיא ןיבר םעד

 -יילק עדעי ,דנַײרֿפ ַא טלייצרעד ןעמ יו ,טלייצרעד םיא ןוא לגנַיי ַא

 טשינ שרעדנַא ןוא בַײװ ןֿפױא ןייב סָאד לֵא טדערעגסיוא ,טייקינ

 ןעווע ,*טכַאמעג ךעלקילגמוא ךימ טָאה שרז; יו ריא ןגעוו טדערעג

 טֿפרַאדעג טשינ ךיז רעטלע רעד ףיוא ךיא טלָאװ ,הרורַא יד טשינ

 תעשב טָאה יכדרמ ."דמלמ ַא ןַײז ,ןשיט עדמערֿפ ַײב ןרעגלַאװ

 ַא ,בַיײו סניבר םעד ןעזעג זיולב ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ רָאג הׂשעמ

 .ןיּתשו לײב יו טקנוּפ ,ןרעטש ןֿפױא ןרָאה ַא טימ ,ערַאד ַא ,עכיוה

 טימ טלָאװ ןעמ יו זיא ,טנייוועגסיוא ךיז טָאה המלש זַא ןוא

 ,דיסח רעקיטומטוג רעד ןרָאװעג קירוצ ,ןעמונעגקעוַא טנַאה רעד

 "עג דימּת ,קעבַאט ןשיצילַאג טֿפינשעג רעמ ,ןעקנורטעג רעקינייוװ

 סָארדרַאֿפ ןייק לָאמ ןייק טלָאװ רע יװ ,ךעלײרֿפ ןעוועג דימּת ,ןעגנוז

 ,ֿבוט-םוי ןקידנעמוק םעד זיב ױזַא ןוא ,טַאהעג טשינ

 -עגרעדנַאנוֿפ ךיז טָאה דמלמ רעד ןעוו לָאמ סעדעי ,טרעקרַאֿפ

 ,.רעטרעדורעצ ַא ןעגנַאגעגמורַא לגנִיי סָאד זיא ,ןיכדרמ רַאֿפ טנייוו

 שטנעמ רעטסכעלקילגמוא רעד זיא המלש זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע

 -רַאֿפ טַאהעג טָאה יכדרמ ןוא ,טשינ םענייק טָאה ,טלעוו רעד ףיוא

 טכַאלעג ,טגלָאֿפעג טשינ ןהמלש לָאמ ליֿפ טָאה רע סָאװ רַאֿפ סָארד

 ןיבר םעד רע טעװ ןָא טנַײה ןוֿפ זַא ,ןריווושעג טָאה רע ןוא םיא ןוֿפ

 ןטַאט םענעגייא ןַײז יו ןבָאה ביל ױזַא םיא טעװ ןוא ןגלָאֿפ

 ,ארמג טַאלב ַא טנעיילעג ןיילַא יכדרמ ןיוש טָאה רָאי ףלעווצ וצ

 טנַאקעג רע טָאה ןענרעל ןטסעב ןטימ ןיא .טשוחרַאֿפ רעבָא ןעוועג

 ףיוא ךילּפ ןייק טשינ טרעוו סע סָאװ רַאֿפ ,הישק ַא ןהמלש ןלעטש

 .געשעק רעד ןוֿפ ןּפעלשסױרַא רעדָא ,ּפָאק ןֿפױא רָאנ דרָאב רעד

 ,ארמג רעד רעביא ריצַאּפש ַא רַאֿפ ןזָאל סע ןוא עלעקבַאשז ןירג ַא

 םיא ןוא תומכח סדימלּת ןַײז ןוֿפ טלכיימשעג דימּת טָאה המלש
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 טָאה רעטומ יד ןעוו ,לָאמ ןייא רָאנ .טרירעגנָא טשינ לָאמ ןייק

 רַאֿפ טשינ טסַאּפ סע זַא ,טרַאװנגעק סהמלש ןיא טֿפָארטשעג ןיכדרמ

 טימ וליֿפַא ןוא ךעלסקיש-רעשיֿפ טימ ןליּפש וצ ךיז רוחב-ארמג ַא

 -עג ,ןגיוושעג יכדרמ טָאה ,טשינ ךיוא לדיימ סרעטכַאּפ םעד ,ןעלחר

 טָאה המלש ,טלטיורעג ךיז ןוא ןגיוא יד ןיא ךַײלג רעטומ רעד טקוק

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ,רעמיצ ןרעביא רעטגערעגֿפױא ןַא טזַײרּפשעג

 יװ ךַײלג .ליומ ןיא ןַײרַא עלעגילֿפ ַא םיא טלָאװ סע יװ ,ןעַײּפש

 -קעוַא ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ַא רע טָאה ,סױרַא זיא רעטומ יד
 רע ."המכח-תישאר , ַא טשימעגֿפױא ןוא שיט םַײב ןיכדרמ טצעזעג
 -ירָאה ענַײז טרַאּפשעגנָא ,ןיכדרמ רעטניה טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה
 םיא ןוא ּפָאק סיכדרמ רעביא טגיוועצ ךיז ,שיט ןֿפױא טנעה עק
 :רעיוא ןיא ןעַײרשנַײרַא ןעמונעג

 ,לארׂשי רכוע ,וד ?ַאה ,רָאג סעסקיש !וד ,לארׂשי עשוּפ ,וד --
 {!וד

 טָאה ,ןיכדרמ טימ טנרעלעג טָאה המלש טַײצ ,לָאמ ןטשרע םוצ

 .ןעגנורּפשעגרעטנוא שזַא זיא לגנַיי סָאד זַא ,ןָאטעג ּפינק ַא םיא רע

 דמלמ רעד סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ,טרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז טָאה יכדרמ
 יו טליֿפעג זיולב ,םיא ןוֿפ ליו ןעמ סָאװ טסּוװעג טשינ ,טגָאז

 -ילג יװ ,ןקַאב יד רעביא ,קרַאק ןרעביא םיא טכירק דרָאב סהמלש
 ךיז טָאה רע .ןרָאװעג טלַאק םיא זיא סע ןוא ,ךעלגנעלש עקישט
 קעװַא ןוא ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ,טנעה סהמלש רעטנוא ןוֿפ ןסיועגרעֿפַא
 יגעט עכעלטע ףיוא סרעשיֿפ יד טימ

 ךַײלג ןדעי טקוקעג ,דניק סיורג ַא ןסקַאװעג יכדרמ זיא ױזַא

 ןוא דמלמ םעד טַאהעג ביל ,סרעשיֿפ יד טַאהעג ביל ,ןגיוא יד ןיא

 זַא ,ןהמלש טביולגעג טָאה רע .ןקָארשעג טשינ ךיז ךַאז ןייק רַאֿפ

 ןיילק ַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד םבמר םעד ןבעגעגרעביא טָאה לטָאטסירַא

 טרעװ טוט ןכָאנ סיוא סע טדַײנש ןעמ זַא סָאװ ,לרעדָא שישטנעמ

 ןיא ףיט זַא ,ןקעצַאװ טביולגעג ךיוא טָאה רע .קידעבעל קירוצ ןעמ
 -טג םעד טרעהעג טינ לָאמ ןייק טָאה סָאװ ,עברעוו ַא ָאד זיא דלַאװ

 ןוֿפ טכַאמ ןעמ זַא ,ןוא ןָאה ַא ןוֿפ ןעיירק סָאד ,רעסַאװ ןוֿפ שיור
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 םירֿבק יד ןוֿפ עטױט ןֿפַײֿפ ןטימ ןעמ ןָאק ,לֿפַײֿפ ַא עברעוו ַאזַא

 אי טי א * * }  | .ןקעוֿפױא
 ַא טסקַאװ יכדרמ זַא ,ןענייוו ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עלהרוֿבד

 ןוא רוחב רעקירעי ןצכַא ןַא יו סיוא ערה-ןיע ןייק טעז ,רעדליוו

 סיוכרוד זיא יז ,ןדיירסיוא טינ רעטרעוו ייווצ ןייק ןשטנעמ ַא טימ ןעק

 טעװ ,רעטָאֿפ ריא וצ ןריֿפקעװַא םיא לָאז םהרֿבַא זַא ,ןענַאטשעגוצ

 ,ןעלשטנעמסיוא לסיב ַא ךיז רע

 יד טגײלעגּפָא ןוא רעוש םעד טַאהעג ביל טשינ טָאה םהרֿכַא

 -עגרעטנוא ךיז טָאה לַײװרעד .ןטייווצ ןֿפױא שדוח ןייא ןוֿפ עזַײר

 ףּכ תעיקּת ןעמהרֿבַא טימ ןסָאלשעג .רחוס-האוֿבּת רעכַײר ַא טקור

 ןַא ,טגנַאלרַאֿפ טָאה ןתוחמ רעד .ןרָאװעג ןתח ַא זיא יכדרמ ןוא

 .ֿבר םעד ,ןדייז םקיב ןענרעל הנותח רעד וצ זיב לָאז יכדרמ

 ;רעוש םוצ ןיכדרמ טריֿפעגקעװַא םהרֿבַא טָאה רָאי ןצרעֿפ וצ

 ,קיצכעז עכעלטע ןוֿפ ןקז ַא טלָאמעד ןיוש

 רעטיש ַא טימ ,לדִיי רַאד ,ןיילק ַא ןעוועג זיא ,השמ 'ר ,ֿבר רעד

 -ַאו עניילק טימ ןוא ,ןרעוו יורג טשינ לָאמ ןייק ליוו סָאװ ,לדרעב

 טימ טדערעג טָאה רע זַא ,עֿבט ַא טַאהעג טָאה רע .ןגיוא עקידרעס
 הׂשעמ-תעשב ךיז ,טקוקעגנָא טשינ ןשטנעמ םעד רע טָאה ,ןצעמע

 ,הלדֿבה וצ דַיי ַא יו ,טנעה עדייב ןוֿפ לגענ יד טכַארטַאב

 ןעוועג רע זיא רעבָא ךוּת ןיא ,קצָאק ןייק ןרָאֿפעג זיא השמ 'ר

 ַא יו ךָאנ .ןרָאי ןוֿפ ןיוש האנׂש ַא םידיסח ףיוא ןגָארטעג ,דגנתמ ַא

 לטעטש ןיא ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא השמ 'ר ןעוו ,ןַאמ רעגנוי

 ןעמ ,ֿבר ןטלַא םוצ סנבירשעג ףירח שיבייל 'ר ןוֿפ טכַארבעגטימ ןוא |

 -יסח יד ןבָאה -- "ונרומ, הרוּת רעד וצ ןֿפורֿפױא ,ןהשמ ,םיא לָאז

 -עג טשינ ,ךעלקיטש ףיוא סנבירשעג סָאד ןסירעצ תבש ןיא םיד

 .םינסחי ןייק ךיז ןשיווצ ןבָאה טלָאוו

 -םע ןַא טַאהעג טנַײֿפ ,טנרעלעג ןוא ןסעזעג דימּת זיא בר רעד

 -נעלק יד רַאֿפ .תעגושמ וצ זיב םורֿפ ןעוועג -- רקיע רעד ןוא ץרָאה

 ךיז ,טָאטש ןוֿפ םיטַאבעלַאב עטסנעש יד טֿפדורעג רע טָאה ךַאז עטס

 -עג ,םיא רַאֿפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה עלַא זַא ױזַא ,ןעוועג רטונו םקונ
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 שמש ןטימ ןעגנַאגעג רע זיא קיטַײרֿפ ןדעי .תוכלמ רַאֿפ יוװ ןענַאטש

 ןוא טכיוועג סעדעי ,גָאװ עדעי טריבורּפ ,בלעוועג וצ בלעוועג ןוֿפ

 -ַארטשעג ,ןטכיוועג יד ןעמונעגוצ רע טָאה רעמערק ןייא ַײב טשינ

 -תיב ןיא טנֿפעעג דימּת רע טָאה ןדניצ טכיל רַאֿפ .דלעג טימ טריֿפ

 ,סנדנ יד טלייצעגרעביא ,שעמ טימ טדימשעג רעֿפוק ַא בוטש-ןיד

 -יטש טימ ןוא ,טנײלעגנַײא םיא ַײב ןבָאה הלּכ תח עמערָא סָאװ

 ,ןַײז תבש-לבקמ ןַײרַא לוש ןיא ןעגנַאגעג דײרֿפ רעל

 .רעטשימעצ ַא יװ ןעגנַאגעגמורַא יכדרמ זיא טַײצ עטשרע יד

 רעד .םײיהַא ןֿפױלטנַא וצ יו ןרעלק ןייא ןיא ןטלַאהעג רָאנ טָאה רע

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ,טזָאלעגּפָארַא טשינ גיוא ןייק םיא ןוֿפ טָאה עדייז

 םיא ןוֿפ זַא ,טלדיזעג םיא טייהנגעלעג רעדעי ַײב ןוא ןגָאז רסומ

 רעד זַא ןוא ,ןטַאט ןַײז ןוֿפ יו טַײל ַאזַא טקנוּפ ןסקַאװסױרַא טעוו

 רע טָאה ,לּפַאק ַא ןָא קידנֿפָאלש ןענוֿפעג לָאמ ַא ןיכדרמ טָאה ֿבר

 .טעב םוצ סוֿפ ַא ַײב טכַאנ רעביא ףיוא ןדניבוצוצ טעשַארטסעג םיא

 רעד ןוֿפ ןענרעל לָאז יכדרמ זַא ,ןָאטעג גנוטכַא טָאה עדייז רעד

 וצ טקעוװעג ןיוש םיא רע טָאה גָאט רַאֿפ סקעז .טכַאנ ַײב זיב ירֿפ

 -- טגוװָא ןיא ןוא ןַײרַא שרדמה-תיב ןיא טקישעג גָאט ַײב .רועִיש ַא

 : .טנרעלעג םיא טימ רעדיוו

 טרעהעג טשינ טרָאװ טוג ןייק לָאמ ןייק ןדייז ןוֿפ טָאה יכדרמ

 דימּת רעטלַא רעד טָאה ,רועָיש םעד ןגָאז טשינ לָאז רע טוג יוװ ,ןוא

 ןטימ ןענרעל סָאד זַא ױזַא ,ןדירֿפוצ ןעוועג טשינ ,ןורסח ַא ןענוֿפעג

 ָצמ ןייא טָאה סע ןוא .שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג ןיכדרמ ַײב זיא ןדייז

 -עג ֿבר רעד זיא ,רועיש םעד טנעקעג טשינ טָאה יכדרמ ,ןֿפָארטעג

 -ֿפינש ןטרילָאק ןַײז ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה ,רענעדנוצעגנָא ןַא ןרָאװ

 -ָעג ,עלעטעקש-קעבַאט ןרעבליז ַא טנֿפעעצ ,ארמג רעד רעביא ךוט

 ןעירשעג ןוא סנטַײװ רעד ןוֿפ קעבַאט םוצ טקעמש

 סיוא !וד ,הטוש ,ןענרעל ןענעק טשינ רָאג טסֿפרַאד וד זַא --

 קצָאק ןיא ןטַאט ןַײד טימ ןציז ַײס יו ַײס טסעװ ?ןדמל ַא סוחי

 | !ןָא ןביוא

 -יצ ןדייז םַײב יװ טקוקעג ,רעטמַאלֿפעצ ַא ןסעזעג זיא יכדרמ
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 יב יװ טקנוּפ ךיז ןעלרינש ןּפיל עניד יד ,לזענ ערַאד סָאד טרעט

 עדייז רעד סָאװ ,ןסָארדרַאֿפ םיא טָאה ןטסניימ םוצ ןוא ןעמַאמ ןַײז

 ,ןגַײװשרַאֿפ טנָאקעג טשינ רעמ ןוא ,ןטַאט םעד ןַײרַא דימּת טשימ

 רַאֿפ ןטַאט םעד ןעמענ טֿפרַאדעג טשינ עדייז רעד טָאה --

 !םעדייא ןַא

 ןָאטעג יירשעג ַא ֿבר רעד טָאה -- !םינּפ-תוזע וד ,ץרא-ךרד --

 .ןעגנורּפשעגֿפױא ןוא

 זָאנ רעד טימ טֿפַײֿפעג ,רדח םעד ךרוד לָאמ עכעלטע זיא רע

 עג לּפלֿפמ ןיילַא ךיז טימ טלָאװ רע יוװ ,תויוועה טכַאמעג ,טשיוועג

 יד טגײלעגֿפױרַא רע טָאה ,ךרוד םיא זיא סעּכ רעד זַא ןוא ,ןעוו

 ,דמלמ ַא ןַײז וצ רעווש; :טגָאזעג קיטומטוג ןוא לקינייא ןֿפױא טנַאה

 .בוטש ןוֿפ סױרַא זיא רע ןוא --- "!דמלמ ןדּפקה אל ּ!רעווש

 ןיא ןוא הלועּפ עסיורג ַא טַאהעג יכדרמ טָאה רָאי עטשרע סָאד

 יכדרמ .רוחב רעטוג ַא טסקַאװ רע זַא ,טסעומשעג ןעמ טָאה לטעטש

 -גייא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .טקנערקעג טליֿפעג רעבָא ךיז טָאה

 וצרעד .ןַײרַא דלַאוװ ןיא ןגיוצעג םיא טָאה סע ןוא ןדייז ןטימ ןבעל

 םיא ןטלַאה םירוחב-שרדמה-תיב יד זַא ,טקרעמַאב יכדרמ טָאה

 ןיא ןדייר וצ ףיוא-ןרעה ןוא סיוא !םיא ןדַײמ ,םענעדײשַאב ַא רַאֿפ

 ,"תושיא-תוכלה, ןיא ןלעטש עטרעֿפעֿפעג יד ןגעוו טרַאװנגעק ןַײז

 הֿבנגב טָאה יכדרמ .קינייװסיױא ףיוא סייוו רוחב רעדעי טעמּכ סָאװ

 ךיז ןוא ןעגנולשעג ייז ,רעטרע עטרעֿפעֿפעג יד ןכוזֿפױא ןעמונעג

 שטָאכ ,טקרעמַאב טשינ טציא זיב סע טָאה רע סָאװ רַאֿפ ,טשודיחעג

 ךיז טָאה סע .לָאמ רעגנילדנעצ ןלעטש יד ןעגנַאגעגכרוד זיא רע

 -עגּפָא רעמ ןענַײז ןלעטש עלַא יד זַא ,ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג םיא

 תויתוא יד וליֿפַא ןעמ טָאה תורמג ליֿפ ןיא ןוא ערעדנַא יו טצונ

 וצ ןוֿפ ןרָאװעג ייז ןענַײז ןבירעגּפָא ױזַא ,ןענעקרעד טנָאקעג טשינ
 | | .ךיורבעג ליֿפ

 רע טָאה ,תורמג יד טרעטעלבעג טָאה יכדרמ ןעוו ,לָאמ סעדעי
 רע .ןרָאװעג טיור ןוא טקוקעגמורַא ךיז ,ןָאטעג ּפַאכ ַא ןטימ ןיא ךיז

 ענַײז ןסייו ,םיא ףיוא ןקוק םירוחב עלַא זַא ,ןעוועג רעכיז זיא



 ושָאטַאּפָא ףסוי 40

 רעכעה ןעגנוזעצ ךיז ,ארמג יד ןָאטעג רעטעלב ַא טָאה רע .תונויער

 רע רעכעה סָאװ ןוא ,תוֿבשחמ ענַײז ןעַײרשרַאֿפ טלָאװעג ,רעכעה ןוא

 ץלַא ,טלקָאשעצ ךיז טָאה רע רעקרַאטש סָאװ ןוא ,ןעגנוזעצ ךיז טָאה

 רע רעכלעוו טימ ,הלּכ ןַײז ןעמּוװשעגסיױרַא םיא רַאֿפ זיא רעטלוב

 ריא ןוֿפ רָאנ טָאה רע ןעוו ,דימּת ןוא טדערעג טשינ לָאמ ןייק טָאה

 סרעטכַאּפ רעייז ,לחר יו טלעטשעגרָאֿפ םיא ךיז יז טָאה ,טכַארטעג

 ,רעטכָאט

 יכדרמ ךיז טָאה ,שרדמה:-תיב ןיא ןעװעג זיא עדייז רעד זַא

 ךָאנ ארמג ַא טרעטעלבעג ,בוטש-ןיד-תיב ןיא טעֿבנגעגנַײרַא דימּת

 טמעשעג ךיז ןוא ןעמוקנָא טשינ לָאז עדייז רעד ןקָארשעג ,ארמג ַא

 ךיוא ןלעטש עקיבלעז יד ןענַײז ס"ש ןיא ןדייז םַײב .ןײלַא ךיז רַאֿפ

 יכדרמ זַא ,לָאמ ןייא טשינ ןוא .ערעדנַא יו טצונעגּפָא רעמ ןעוועג

 ,לדרעב רעטיש ןַײז ףיוא טקוקעג ,שיט םַײב ןדייז ןטימ ןסעזעג זיא

 םיא זיא ןגיוא עשיצעק יד ףיוא ,םינּפ ןטרַאדעגסױא םעד ףיוא

 ,בוטש-ןיד-תיב ןיא ךיז טכַאמרַאֿפ עדייז רעטלַא רעד זַא ,ןלַאֿפעגנַײא

 ,יכדרמ ,רע יװ טקנוּפ טרעטיצ ןוא תורמג יד טרעטעלב

 ךיז ,ןגױא יד ןיא ןדייז םעד ןקוק וצ טמעשעג ךיז טָאה רע

 רעד ,עדייז ןַײז זַא ,טביולגעג טשינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ ,טלדיזעג ןײלַא

 םירֿפס עטלַא ,טעמרַאּפ טימ טקעמש סָאװ ,דָיי רעטיהעגּפָא רעכעלרע

 ףיײא םיא טלַאֿפ סָאװ !טשינ סיוועג .ןָאט ךַאז ַאזַא לָאז ,תועוצר ןוא

 יו טליֿפעג ,רעטמולחרַאֿפ ַא ןעגנַאגעגמורַא יכדרמ זיא ױזַא

 ,ןוא םִיא רעביא ןקיטלעװעג ,םיא םורַא ךיז ןבַײלק תוֿבשחמ עזייב

 --?"הריֿבעמ ןישק הריֿבע ירוהרה , זַא ,טסּוװעג טוג טָאה רע שטָאכ

 ןטלַאהעג ןוא ןֿפלעה טנָאקעג טשינ רָאג ךיז ןגעוו טסעד ןוֿפ רע טָאה

 .ןקידניז ןייא ןיא

 ןיא טָאה סע סָאװ ,טייקיניילק ַא ןֿפָארטעג טָאה טלָאמעד טקנוּפ

 ףַאלש ֿבר רעד זיא טַײצ רענעי וצ .ןבעל סיכדרמ טרעדנעעג ןצנַאג

 (רעכעלרעפעג) רערעװש ןענייז דניז ןגעװ ןשינעטכַארט יד (ט"כ אמוי)?
 ; 7 ,אפוג דניז רעד ןופ
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 םיא טָאה רע ןוא ןיכדרמ טימ ןענרעל רעמ טנָאקעג טשינ ,ןרָאװעג

 טימ טָאה ןַאמ רעגנוי רעד .ןַאמ ןגנוי ןשידיסח ַא ןבעגעגרעביא

 -תיב ןרעביא גנַאל ןעהעש טזַײרּפשעג ,טנרעלעג קינייװ ןיכדרמ

 ןרָאװעג דימ זיא ןַאמ רעגנוי רעד זַא ןוא .טחומעג ךיז ןוא שרדמה

 ןבעג טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ,ךיז ןחומ ןוא ןזַײרּפש ליֿפ וצ ןוֿפ

 ארומ טלָאװ רע יװ ,טנעה עדייב רַאֿפ םיא טּפַאכעגנָא ,ןיכדרמ

 5 "המיחרו הליחדב , ,ליטש ןוא ,ןֿפױלטנַא טשינ לָאז יכדרמ טָאהעג

 ןיכדרמ ןעוועג ךירדמ ,רעהֿפיױא ןָא םיא ןיא טדערעגנַײײרַא רע טָאה

 -עג טשינ ,רעקיביילג ַא ןעוועג עֿבטב זיא סָאװ ,יכדרמ .תודיסח ןיא

 םעד ןבעגעגרעביא ךיז טָאה ,ןביילג לָאז רע ,םיסינ ןייק טֿפרַאד

 ןענרעל וצ טרעהעגֿפױא טָאה רע .ןבעל ןוא בַײל טימ ןַאמ ןגנוי

 ליֿפ ךיז ,טַײל עגנוי עשידיסח טימ טּפעלשעגמוױַא ךיז געט עצנַאג

 -גַײא ױזַא ךיז ןבָאה תויׂשעמ יד ןוא ,ןעלעדנעמ 'ר ןגעוו טרעהעגנָא

 םוצ ןגיוצעג ,ןעור טזָאלעג טשינ םיא טָאה סע זַא ,םיא ןיא טצירקעג

 ,קצָאק ןייק קעװַא ןסיוו סנרעטלע יד ןָא טמיטשַאב טָאה רע ןוא ןיבר

 ךיז ,רעירֿפ יו טַאהעג תוֿבשחמ ערעגרע טציא ךָאנ טָאה יכדרמ

 -וצנָא ךיז ּוװ ָאד זיא'ס טביילגעג ,קידניז טליֿפעג טשינ רעמ רעבָא

 טַײצ רענעי וצ טקנוּפ .רודה-קידצ רעד זיא עלעדנעמ 'ר -- ןרַאּפש

 -בַײל סרעקצָאק םעד ,לבוקמ עשטיא 'ר זַא ,טרעהעג יכדרמ טָאה

 .ךַאזטָאג ַא ןעזעג םעד ןיא טָאה רע .דלַאװ ןיא ייז ַײב זיא ,שטנעמ

 -לע יד ןקַיורַאב ,דצ ןַײז ןטלַאה טעװ עשטיא 'ר זַא ,ןעוועג רעכיז

 .ןַײרַא געוו ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןרעט

 ריצַאּפש ַא יו ןעזעגסיוא ןיכדרמ ַײב טָאה קצָאק ןייק עזַײר יד

 זיב .געט עכעלטע ףיוא ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ טגעלֿפ רע ןעוו ,דלַאװ ןיא

 ןעמענ טעוװ רע ּוװ ,טרעלקעג טשינ רע טָאה טונימ רעטצעל רעד

 טעװ רע ןעוו זַא ,רעכיז ןעוועג ,טכַאמעג טשינ רענעלּפ ןייק ,טלעג

 ,ןַײז טעוו --- תואצוה ףיוא ןֿפרַאד

 -עּפס זיא סָאװ חור בצמ ַא) טפַאשביל טימ ןוא ארומ טימ (שימַארַא) 5
 .(סרעקיטסימ ןגייא לעיצ
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 טָאה ,שרדמה:תיב ןיא ןעוועג זיא ֿבר רעד ןעוו ,החנמ וצ תבש

 ,לסילש ַא טסעװ רעקידעכָאװ סנדייז םעד ןיא טכוזעגֿפױא יכדרמ

 םעד .ןדליג טרעדנוה ףניֿפ ןעמונעגסױרַא ןוא רעֿפוק םעד טנֿפעעג

 -מיהַא טנװָא ןיא טעּפש זיא יכדרמ ןעוו ,סטכַאנ-וצ-תבש ןקיבלעז

 םיא וצ זיא .ןַײרַא געוו ןיא לקעּפ סָאד ןכַאמ טלָאװעג ,ןעמוקעג

 :שמש רעד ןעמוקעגנַײרַא

 !ךיד טֿפור עדייז רעד ---

 ,ןּתוחמ סיכדרמ ןוא ֿבר רעד ןסעזעג זיא בוטש-ןיד-תיב ןיא

 | ,לשיֿפ 'ר

 טרעדנוה ףניֿפ רעֿפוק ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טסָאה וד ,יכדרמ --

 .טגערֿפעג םיא ֿבר רעד טָאה --- ?ןדליג

 ;טרעֿפטנעעג ןוא עלַײװ ַא טרעלקעג ,ןרָאװעג טיור זיא יכדרמ
 | .ןעמונעג בָאה ךיא ...ךיא ---

 -עגֿפױא ,ןָאטעג שטיווק ַא רעטלַא רעד טָאה -- ?תבש םוא --

 ןעועג תבש ללחמ -- שטַאּפ ַא ןיכדרמ טגנַאלרעד ןוא ןעגנורּפש

 | יוד ,לארׂשי עשוּפ
 -עג סַאלב ןטסױֿפ יד טשטעװקרַאֿפ ,טרעטיצעג טָאה ֿבר רעד

 ךעלקיטש עטילגעגנָא טנעה יד ןיא ןטלַאהעג טלָאװ רע יװ ,ןרָאװ

 | :ןּתוחמ םוצ טדנעוועג ךיז ןוא ,ןזַײא
 ּ!טסרעה !ֿבנג ַא זיא לקינייא ןַײמ !ךודיש םעד ּפָאיזָאל ,לשיֿפ ---

 == -- -- ישיבר ,רעהיכ --

 ,דלַאװ ןיא ןעוועג ןיוש יכדרמ זיא סנגרָאמ וצ

 יכדרמ .ןוז םעד טשוקעג ,דײרֿפ רַאֿפ טנייוועג טָאה עלהרוֿבד

 םהרֿבַא .םולש ןבעג םיא לָאז רע טרַאװעג ,ןטַאט ןֿפױא טקוקעג טָאה

 ַא יװ ,סענעשעק-ןזיוה יד ןיא טנעה יד ,טַײז ַא ןיא ןענַאטשעג זיא

 ןוז םעד םולש ןייק ןוא טלכיימשעג ,םיוב ןטגַײװצעצ ַא ןוֿפ ןעיּפ

 .ןבעגעג טשינ

 ?רענַײמ טישכּת ,ןענירעד ןטימ ןיא סעּפע סָאװ ---

 !ןדייז ןטימ ןזיוה טנָאקעג טשינ בָאה'כ ---

 ?טזָאלעגקעװַא ךיד טָאה ןּתוחמ רעד ןוא !ונ ,סַײנ ַא --
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 .ןתח סיוא ןיב'כ --

 ןסָאנעג לָאמ ַײרד ,קעבַאט ףינש ןטוג ַא ןָאטעג טָאה םהרֿבַא

 -נַאל רעד ןיא טנעה יד טשיוװעג ,טרעטיצעג שזַא ןכָאה ןביוש יד זַא

 "עג זיא סָאװ ,ןעלהרוֿבד טימ טקוקעגרעביא ךיז ןוא דרָאב רעג

 -מוא עטסערג סָאד ריא טלָאװ'ס יוװ ,טנעה עטיײרּפשעצ טימ ןענַאטש

 יכדרמ סָאװ ,ןָאטעג האנה ןעמהרֿבַא טָאה ןצרַאה ןיא .,ןֿפָארטעג קילג

 ןעוועג קרַאטש טינ ךיוא םיא זיא ךודיש רעד .רעווש ןוֿפ קעװַא זיא

 םיא טָאה ןדליג טרעדנוה ףניֿפ יד טימ הׂשעמ יד רָאנ .ןצרַאה םוצ

 .טקעמשעג טינ רעייז

 "רעד תחנ !ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ?סע טסייה ,ןדייז םעד טעֿבנגַאב וטסָאה --

 רכוע ,רָאי ןצכעז זיב ןענרעל טֿפרַאדעג וטסָאה וצרעד !טבעל

 | !וד ,לארׂשי

 םולש ןייק ןיכדרמ ,ןזָאלבעג ךיז םהרֿבַא טָאה געט עכעלטע

 -רַאֿפ םהרֿבַא זַא ,ןענייוו ןעמונעג טָאה עלהרוֿבד זיב ,ןבעגעג טשינ

 יז טָאה רעדניק לֿפיװ --- טגָאזעג סנייטשימ .ןבעל סָאד ריא טרעטש

 ןבעגעג םיא םהרֿבַא טָאה ,ןוז ןטנייוועגסיוא ןייא --- ?ןצנַאג ןיא

 ,דלַאװ ןטימ ןיכדרמ ןענעקַאב וצ ןסָאלשַאב ןוא םולש

 ךיז ,ןרָאװעג רעטלע זיא עטַאט רעד זַא ,טקרעמַאב טָאה יכדרמ

 רעד שטָאכ ןוא .דלַאװ ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא ןעוו ןטלעז ןוא ןסקַאװעצ

 טסעד ןוֿפ רע טגעלֿפ ,ןרָאװעג רעמירֿפ גָאט וצ גָאט ןוֿפ זיא רעטלַא

 ּוו ,ףיוה ןֿפױא ךיז ַײב טָאה רע .ןרעװו לשכנ לָאמ ַא ךיוא ךָאנ ןגעוו

 ןדעי ןוא םענורב ַא ןכַאמ טזָאלעג ,ןגָאלשעג טָאה לַאװק רעניילק ַא

 זיא ,רעסַאװ טּפעשעג ןבָאה סעסקישירעשיֿפ יד ןעוו ,גָאטימ ךָאנ

 קרַאטש ןוא ייז טימ טהנעטעגנַײא ,עדנַארעװ רעד ףיוא ןסעזעג רע

 טשוקעג *רעבַײרש ןַאּפ , םעד ןבָאה ךעלסקיש יד ןעוו ,טַאהעג האנה

 ,טנעה יד
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 רעדלעוו עשיליופ | 3 לטיּפַאק

 רעד .רערעטיש ןרעו ןעמונעג ןבָאה ןליױּפ ןיא רעדלעוו יד

 -עטעמרַאּפ ןטימ :ץישטכַאילש רעקיצנָאװגנַאל רעד ,הררׂש רעטלַא

 רעביא סקיב רעקירערייוצ רעד טימ ,טנַאװ רעד ףיוא ? 2רעה םענ

 -עטלעז ץלַא ןרָאװעג זיא ,ףרָאד ןוֿפ עטַאט רעתמא רעד ,טעב ןַײז

 -רַאּפ ןַײז יוװ ,דלַאװ ןַײז טיהעג טָאה ץישטכַאילש רעטלַא רעד .רענ

 ,סרעֿפוק עטדימשעג שעמ טימ ,ערעווש ענַײז יו ,סוחי םענעטעמ

 -ײז תועבטמ עשילױוּפ טימ ךעלגירק ענרעבליז ,עשיקנערֿפטלַא ווו

 ענרעבליז ַא טרעגלַאװרַאֿפ ךיז טָאה םענייא ַײב זַא ןוא .ןגעלעג ןענ

 סָאװ ,ןטַײצ סירַאטס ָאקשעימ ןוֿפ תויתוא עשיערבעה טימ עבטמ

 ןבָאה ,לסַײװ רעד ןוֿפ םיטַאבעלַאב עתמא עטשרע יד רשֿפא ,ןדִלי

 עצנַאג יד ןעגנולקעג ץישטכַאילש םעד טימ טָאה -- +טצנימעג

 .עצילָאקָא
 ,במעד ַא טקַאהעגסיוא ץישטכַאילש רעטלַא ןַא טָאה ןעוו ןטלעז

 יד ןיא זַא טסּוװעג ,דלַאװ ןווָאבמעד ַא טֿפױקרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק

 -עגֿפױא ןרעטלערוא ענַײז ןבָאה ?רעדלעוו עווָאבמעד עקילייה,

 "רעַײֿפ ןקיבײא; םעד םורַא סעניטנָאג יד ןיא .+ סעניטנָאג טלעטש

 יד טכַאמעג ךעלײרֿפ סגירעטסירּפ עטעקַאנ בלַאה ,עקיגױא יולב ןבָאה

 -דלַאה סַײװ רעד רַאֿפ תונברק ןעמונעגוצ ,םיטֿבש יד ןוֿפ עטסטלע

 . טָאה סָאװ ,?ַאגנַאשזדַאמ רעקידוועמעש רעד רַאֿפ ,* ַאדנעלָאק רעקיז

 עמַאמ ַא ןוא טילבעצ ךיז ,דרע רעד ןבעגעגרעביא גנילירֿפ ןדעי ךיז

 ,רעַײֿפ ןגעק ןענַאטשעג זיא ' דיװָאטַאװש רעגולק רעד ןוא .ןרָאװעג

 ןצלָאמשעג ךיז טלָאװ רע יו ,ךיוב ןטעֿפ ןַײז ףיוא טנעה יד ןטלַאהעג

 -יורעג ןבָאה ,סנירעטסירּפ ענייש יד ,רעטכעט ענַײז סָאװ ,תחנ ןוֿפ

 ןסָאגעגסױא * -- .םעלבמע ,לָאבמיס * -- .רעציזַאבדרע ,ןַאמלדַא ,ץירּפ ?

 ,טכַאנײװ וצ גנַאזעג* -- .לּפמָעט רעשיװַאלס-טלַא* -- .(תועבטמ ענעלַאטעמ}

 םוצ עביל עסייה יד רָאפ-טלעטש סָאװ ,טלַאטשעג עראדנעגעל א * -- .לטינ

 המחלמ רעביא העד יד טָאה סָאװ ,רעדנעל עשיװַאלס ןיא טָאגּפָא ןַא ? --- .דנאל

 .לּפמַעט ןייז ןרָאװעג טרעטשעצ זיא 1168 ןיא .תורישע ןוא
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 5, ינָאװיּפ ענעקורט ,ץייו ךעלמעזעב ןכעלב ענרעּפוק ףיוא טרעכ

 סנקלָאװ ןיא טליהעגנַײא ,ןכעלב עקידעקעמש יד ןשיווצ ןֿפרָאװעג ךיז

 ,טֿפושיּכעג ,ןעגנוזעג ןוא לעֿפנסּפעש עשירֿפ ,עסַײװ ףיוא ,תרוטק

 ברעה-החּפשמ רעד ּוװ ,טנעה יד ןיא ןזיּפש יד טימ סרעגירק יד

 -סיוא םימלצ ענרעבליז ןוא ענעדלָאג טימ ,טצירקעגסיוא ןעוועג זיא

 וו טרעהעג טשינ ןבָאה ,סענַאטֿפַאק עיולב ערעייז ףיוא ןטֿפָאהעג

 יז ןבָאה זַײװתונחמ ןוא ןֿפורעג ןבָאה ןקָאלג-רעטסיולק שרעווש יד

 וצ ,סעניטנָאג יד וצ ,רעדלעוו עווָאבמעד עקילייה יד ןיא ןגיוצעג

 .סנירעטסירּפ ענייש יד

 -סיוא טָאה סָאװ ,קילָאטַאק רעכעלרע ןַא ,הררׂש ןייא טשינ ןוא

 -יטקידענעב טרעדנוה עכעלטע ןטלַאהעגסיױא ,רעטסיולק ַא טיובעג

 ,טסירקיטנַא ןטימ ןטלַאהעג המחלמ ןבעל ץנַאג ןַײז טָאה סָאװ ,רענ

 ןיא טיובעגסיוא ךיוא ,ןסיוו טשינ לָאז רענייק ,ליטש רעד ןיא טָאה

 -עצ טימ ,דרע רענעטַאשעגנָא טימ טלגנירעגמורַא ,לביטש ַא דלַאװ

 .רעטכעט ענייש טימ הֿפשכמ ַא ןטלַאהעגסיױוא ןוא סעבמעד ענעסקַאװ

 רעד ףיא ברעה םענעטעמרַאּפ ןטימ ץישטכַאילש רעטלַא רעד

 ץלַא ןרָאװעג זיא ,ןטֿפעשעג ענַײז טריֿפעג טָאה סָאװ דַיי ןטימ ,טנַאװ

 ,עשרַאוו ןיא ןסקַאװעג זיא סָאװ ,רוד רעגנוי רעד ןוא .רענעטלעז

 רעגנוי רעד .טנעקעג טשינ טעמּכ ףרָאד סָאד טָאה ,זירַאּפ ,םיור

 -נוה טלָאצעג ,ענַאזיטרוק יד ןעגנוזַאב ןוא טַײקעג טָאה ץישטכַאילש

 רַאֿפ סרעטנזיוט ןֿפרָאװעג ,לדיילקרעטנוא קידנעַײרש ַא רַאֿפ סרעטרעד

 ןליוּפ ןוֿפ רעדלעוו עטכידעג יד ןבָאה -- לסיֿפ טזױלבטנַא בלַאה ַא

 עשידִיי ןיא ןעגנַאגעגרעביא .רערעטיש ץלַא ןרָאװעג ,טצכערקעג

 ןקידכעלַײק ַא ןוא ,ןטילּפ ןיא ןדנובעג ןעמ טָאה רעצעלק יד .טנעה

 -לָאשז רעד רעביא ,לסַײװ רעד רעביא טקישעג ןדִיי ןבָאה רעמוז

 רעדלעוו עשירֿפ ןעײזרַאֿפ .דנַאלשטַײד ןייק ץליהעג סָאד .,ַאקוועד

 דלַאװ ַא זיב ןטרַאװ וצ גנַאל וצ :םיצירּפ יד רַאֿפ טניולעג טשינ טָאה

 ,ןעמולב 5
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 טרעקַארַאֿפ ,טנערבעגסיוא ?סעּפרַאק יד ןעמ טָאה .קיטַײצ טרעוו

 .ןבילבעג רכז ןייק זיא רעדלעוו יד ןוֿפ ןוא דנַאל סָאד

 סרעשיֿפ יד ןענַײז ,גָאטימ ךָאנ ,חסּפ גָאט ןטייווצ םעד ,קיטנָאמ

 ,דלַאװ ןיא קעווַא

 ,רעמייב יד .רעטשימעג ַא ,רעטלַא ןַא ןעוועג זיא דלַאו רעד

 טֿפַאשגנע ןוֿפ ןרעדנַא ןבענ סנייא ןסקַאװעג ןענַײז ,סגניליווצ יו

 ,ןעלצרָאװ עטעילַאמסעגּפָא ערעייז סױרַא דרע רעד ןוֿפ טרַאּפשעג

 ןבָאה סָאװ ,סעבמעד עטגַײװצעצ יד .רעדילג עטֿפמערקעגנַײא יו

 -עג ,דלַאװ ןטכידעג םעד ןיא טרַאּפשעגסױרַא טלַאװעג רעביא ךיז

 ,ןרַאדנַײא םוצ זיב רעמייב עקימורַא יד טגָאנעגסױא ןוא טרעקיוה

 יד ּוװ ,דלַאװ ןיא ףיט .ךעלמילב עסַײװ ,עניילק טימ טילבעג ןבָאה

 יװ ,יינש ךעלקיטש ןוא ,ןעמוקעגוצ טשינ לָאמ ןייק טעמּכ זיא ןוז

 ןגעלעג ךָאנ ןענַײז ,לעֿפנסּפעש ךעלקיטש ענעכָארקעגסיוא עטלַא

 טרעטנַאלּפעג ןוא ןטכָאלֿפעג ךיז ךעלמייבסינ עטילבעצ טיור ןבָאה

 ןוא ןשהררׂש ףיוא דלַאװ םעד טלייטעצ ןוא רעמייב-ענישָא טימ

 | ,ןשרעיױוּפ

 ַא ,עקיגייב ַא ,דרע יד טָאה ,דלַאװ ןשרעיוּפ ןיא ,ּפָארַא-גרַאב

 -מעד רעטקייוװעג טימ ,טיורב ןקַאבעג שירֿפ טימ טקעמשעג ,עקירַאּפ

 יו ,ןגַײװצ ענעריויעצ עמורק טימ רעמייב-ענישָא יד .ערָאק רעווָאב

 יד ןוא דרע רעקיּפמוז ,רעטעֿפ רעד ןיא טקייוועג ךיז ןבָאה ,סעּפַאל

 ,ןרָאװעג ךעלטיור שזַא טײקטכַײֿפ ןוֿפ זיא ערָאק עכעלצרַאװש דימּת

 ,רעקידמַאז זיא דרע יד ּוװ ,דלַאװ ןשהררׂש ןיא ,ףױרַא-גרַאב

 -עג ,יינש םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא רעמייב עװָאנסָאס יד ןבָאה

 ןוא ,דרע-עמַאמ רעד ןוֿפ ןרעדָא ךרוד יוװ ןעלצרָאװ יד ךרוד ןגיוצ

 ,תומהב עקידרעטַײא לוֿפ יו ,ענעלָאװקעגנָא ,עלוֿפ .ןרָאװעג רעשירֿפ
 ,סרעקעהדלַאװ עטציהעצ יד ַײב ןטעבעג ךיז יו סענסָאס יד ןבָאה

 ,ןעקנירט ןוא ןּפיל יד ןגיילוצ ןלָאז ייז ,סרעייגכרוד עדימ יד ַײב

 יד טלייצעג ,דלַאװ ןיא ןענַאטשעג ןענַײז רעטָאֿפ ןטימ יכדרמ
= 

 ,םיוב ןטקַאהעגסיױא ןַא ןופ םַאטש ןוא לצרָאװ ?
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 -לַא רעד .דַײרק ןטיור טימ טנכייצעג ייז ןוא רעמייב עטזָאלעגּפָארַא

 זיא ,לקער-רעטניוו ַא ןיא ,לוויטש עגנַאל רָאּפ ַא ןיא ,םהרֿבַא רעט

 ןטלַאהעג ,ןטייוצ םוצ םיוב ןייא ןוֿפ רעטערומכעגנָא ןַא ןֿפָאלעג

 טימ טמורקעג ,עלעטעקש םענרעבליז ַא ןוֿפ קעבַאט ןקעמש ןייא ןיא

 ןיא רעגניֿפ ץיּפש יד ןוֿפ קעבַאט םעד טשיװעגּפָא ,זָאנ רערַאד רעד

 טזָאל ןעמ יװ ,טקַאהעגּפָא טדערעג ןוא דרָאב רעיורג ,רעגנַאל רעד

 :לסעק ַא ןוֿפ ערַאּפ

 -רַאֿפ וצ ןעמעוו ףיוא ָאטשינ זיא'ס זַא !רעמייב טסייה ץלַא --

 ּפָאק ןַײד זיא ּוװ ?ןזָאלּפָארַא םַײב ןענַאטשעג ךָאד טסיב !ךיז ןזָאל

 ,לדנוז ןַײמ ,ןענרעל םוצ !טשוחרַאֿפ קידנעטש טסיב וד זַא ?ןעוועג

 אלא !טשינ רָאג ריד וצ ךיא בָאה ּ!קשח סנטַאט ןַײד טקנוּפ וטסָאה

 -עג ףעװעג רחוס ַא ןיוש ןרָאי ענַײד ןיא רעבָא ךָאד ךיא ןיב ?המ

 טָאה -- !טשינ רָאג ?וד ןוא !תוניֿבמ ףיוא םיטַאבעלַאב טימ ןרָאֿפ

 -ּפָארַא ייז ןבָאה רענעּפש -- ןעלסקַא יד טימ ןָאטעג קוצ ַא םהרֿבַא

 !רעמייב ןייק טשינ ,1? *סעטַארבוסּפ ,, יד ,טזָאלעג

 ןַא ,רעטנוזעג ַא יכדרמ טָאה -- רענעּפש ןענַײז סָאד זַא --

 ןוא רעמייב עקידנגיל יד ףיוא טנַאה רעד טימ ןזיוועג ,רעטנערבעגּפָא

 .ןַײז חירטמ ןיײילַא ךיז לָאמ טייווצ ַא ,עטַאט ,וטסעװ --- טלכיימשעג)

 !רענעּפש ןייק טשינ ,רעמייב ןזָאלּפָארַא םירעיוּפ יד ןסייה ןוא

 -עגסיוא רעטלַא רעד טָאה -- !סע ןענַײז רעמייב ,ןעד סָאוו --

 ןַא ףיוא ןזיוועג םיא ןוא לברַא ןרַאֿפ ןוז םעד טּפַאכעגנָא ,ןסָאש

 סָאד זיא וטסנכער ,רעגייטש ַא ,טלַא יו -- םיוב ןטזָאלעגּפָארַא

 !וד ,רומח ,ךימיָאל ,ןיוש ךימיָאל ?ןעגניר יד רָאג טסלייצ ,סָאװ ?למייב

 יכדרמ טָאה -- !טשינ ךיא ןיב איֿבנ ןייק !ךיא לייצ יאדווַא ---

 ,טרעֿפטנעעג

 ַא טלַא יו ,ןֿפָארטעג גיוא ןֿפױא בָאה ןרָאי ענַײד ןיא ךיא ---

 ןוז םעד טּפוטשענּפָא ,טרעזייבעג ךיז רעטלַא רעד טָאה -- !זיא םיוב

 זיב ןגיוצעגנָא ךיז טָאה קרַאק רעטיור רעד זַא ,ןגיובעגנַײא ךיז ןוא

 .רעדירב עשיטניה
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 = -- -- = ןעצ ,לָאצ ףניֿפ :טסעמ ןעמ יו ,ןַײא ךיז קוק -- ןצַאלּפ םוצ
 טשינ ייז ןגעמ ,למייב ַא רָאי קיצרעֿפ עכעלטע ?ךיד גערֿפיכ ,ונ

 ?ןרעוװו טהֿפרׂשרַאֿפ

 .טָאה -- ףעזעג טשינ ָאד רעמייב ערעטלע ןייק בָאה ךיא --

 | | ,טרעֿפטנערַאֿפ ךיז יכדרמ

 רעד -- ןסָאשעגסיוא רעטלַא רעד טָאה -- !טשינ ןעמ טקַאה ---

 ַײב !ץרַאה םַײב טדַײנש'ס זַא !דלַאװ ןוֿפ לּת ַא ךָאד טכַאמ ַײטלוה

 טרעדנוה ַא טזָאלעגּפָארַא תועט ַא ךרוד טָאה ןעמ זַא ,רעטָאֿפ ןַײז

 ןוא ףעוועג גנוי וצ ףטלַאהַאב טזומעג םיא ןעמ טָאה ,םיוב ןקירעי

 ,טעברַאעג רעוװש טָאה רע !טשינ םיא טרַא'ס זַא -- -- -- טנַײה

 ללוז רעד ,ןטרָאד רע טציז .סטוג םעלַא םעד ףיוא ,ײטלוה רעד

 -יורטש ףיוא ןגעמרַאֿפ ַא טרטּפ ,ןעלסקעוו טבַײרש .זירַאּפ ןיא ,אֿבוסו

 זַא !ךיור ןטימ טייג עצַארּפ סנטלַא םעד ןוא סעקנָארַאֿפנַאֿפ ענע-

 !11 תומנ רחמ יּכ הּתשֹנו לכאנ זיא'ס

 -לַא רעד .טשינ ןעמ ףרַאד ןרעֿפטנע זַא ,טסיוװעג טָאה יכדרמ

 רעבָא זיא .ןרעוו ןגיװשטנַא ןוא ןסעגרַאֿפ ךיז ,ןעַײרשּפָא טעוו רעט

 -רַאֿפ וצ טשינ ,החּפשמ רעצנַאג רעד ַײב ,טולב ןיא ןעוועג ייז יב

 ןסָאלשַאב טָאה יכדרמ שטָאכ ןוא .ילרעגירק בילוצ ,ױזַא םּתס ,ןגַײװש |

 -סיױרַא םיא ןוֿפ קידנליו טשינ רעבָא סע טָאה ,ןרעֿפטנע וצ טשינ

 | :טדערעג

 ןקַאה רע זָאל -- ןקַאה ליוו רע ?סָאװ ,ךיז וטסכָאק סָאװ ---
 !דלַאװ ןַײד טשינ ךָאד זיא'ס

 ןסָאשעגסױא רעטלַא רעד טָאה -- !טשינ רעבָא ליוו ךיא --

 | .זָאנ רעד טימ טֿפַײֿפעגוצ ןוא

 טסיב וד -- טלכיימשעג יכדרמ טָאה --- קינייװ זיא סָאד ---

 !עטַאט ,סָאבעלַאב רעד טשינ
 םהרֿבַא טָאה -- !סָאבעלַאב ךיא ןיב ,ןבעל לעוו'כ גנַאל יו ---

 טילֿפ רעטלַא רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןוא ןוז ןֿפױא ןעירשעג

 ליײוװ ,ןעקנירט רימָאל ןוא ןסע רימָאל (טרעדנעעג לסיב ַא ,ב"כ היעשי)11

 !ןברַאטש רימ ןלעװ ןגרָאמ
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 זַא ,הררׂש ןטלַא ןוֿפ סנבירשעג בָאה'כ -- ןַײרַא ןגיוא יד ןיא םיא-

 ,טסײטשרַאֿפ ןגָאזּפָא טשינ רענייק רימ רָאט ,ןבעל לעוו'כ גנַאל יו

 !וד עילומַאכ

 -- טציהעג ךיז יכדרמ טָאה --- ?השרּפה תכימס ַא רַאֿפ סָאװ ---

 ןֿפַאשַאב ןענַײז רעדלעוו זַא ,הנעט ךיא ?ןגָאזּפָא ןגעו טדער רעוו

 !ןקַאה ייז לָאז ןעמ זַא ,ןרָאװעג

 עיולב ַא ןיא ןָאטעגנָא ,רעיוּפ רעקירעי קיצֿפוֿפ ַא ,קינשעל רעד

 ןוֿפ יװ זיא ,ּפענק ענרעצליה תורוש ייווצ טימ עטָאּפַאק ענעכוט

 .ןסקַאװעגסיוא דרע רעד רעטנוא

 ןעקנווועג ןוא טסוהעגּפָא םהרֿבַא טָאה --- ןישטרַאמ זיא טָא --

 -רַאמ ,וטסגָאז סָאװ --- ןייגוצ לָאז רע ,קינשעל םוצ רעגניֿפ ַא טימ

 ?רעדלעוו יד ןקַאהסיוא ןעמ ףרַאד ,ןישט

 ןַאּפצ רעד סָאװ ,האנה טַאהעג ,טלכיימשעג טָאה קינשעל רעד

 :ּפָאק םעד עלַײװ ַא טצַארקעג ךיז ןוא ,םיא טגערֿפ *רעבַײרש

 רעד זַא !טקַאהעג קיביײא ןעמ טָאה -- דלַאװ ַא ןקַאה ,ַאב --

 טימ !רעמ .טסקַאװ -- טקַאה ןעמ רעמ סָאװ זיא ,טכידעג זיא דלַאװ

 ,ןשטנעמ ַא טמענעצ'ס זַא -- עקיבלעז סָאד טקנוּפ זיא שטנעמ  ַא

 זיא'ס .ַאכ .ַאכ .ַאכ !תמא טשינ ...רעדָא ןזָאל ןעמ ףרַאד ,טירב'ס

 זיא ,:2 עיוָאנַאּפ ,סָאד ,דלַאװ ַא ןצנַאג ןיא רעבָא ןקַאהסיוא !טנוזעג

 ןוא עטוג-טשינ יד ךיז ןֿפױלעצ ,דלַאװ ַא סוא-וטסקַאה !דניז ַא

 !שטנעמ ןֿפױא קעלש עלַא ןעגנערב |

 םעד טגערֿפעג טרעדנּוװרַאֿפ יכדרמ טָאה --- ?תמא ןַא טימ --

 | .קינשעל
 -עג ןישטרַאמ טָאה --- ?תמא ןַײז טשינ סָאד לָאז סָאװ רַאֿפ ---

 ןרעב יד ןענַײז ןַאּפ רעד טניימ ּוװ !:+ ידָאלמ עינַאּפ ,ע --- טלכיימש

 טינ ךיוא ןשריה ןייק ןיוש ןלעװ רָאי רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ?ןעמוקעגניהַא

 ןוא סיוא-ןרגּפ ,תויח יד ךיז ןֿפױלעצ ,דלַאװ ַא סיוא ןעמ טקַאה ?ףַײז

 ..רעטוג-טשינ ַא טציז היח רעדעי ןיא

 .רעה רעגנוי ** -- .ןטפַאשרעה ,ןרעה 2
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 ןסעזעג ,טדער קינשפעל רעד סָאװ ,טרעהעג טשינ טָאה םהרֿבַא

 ,טכַארטעג ןוא דרָאב עגנַאל יד טַײקעג ,םיוב ןטזָאלעגּפָארַא ןַא ףיוא

 םיא טָאה ֿבר רעד .לֿפָאטרַאק ןַײרַא טָאטש ןיא ןקיש ףרַאד ןעמ זַא

 ףרַאד עמ !טבעלרעד ןטַײצ .רעגנוה ןוֿפ ןברַאטש ןדִיי זַא ,ןבירשעג

 ,ךיז רַאֿפ סע טלַאה רע זַא ,אמּתסמ ןעניימ !ןענָאמרעד ןעמהרֿבַא

 רעד יו טוג ױזַא ךָאנ סייוו רעוו !תומהב ,טֿפַאש יאמש זיא רע זַא

 רעביא ןטלַאהעגסיױוא טָאה ,יכדרמ 'ר ,םולשה וילע ,עטַאט ןַײז זַא ,ֿבר

 זַא ,טיורב ןוא לֿפָאטרַאק טימ ןדִיי טָאטש עבלַאה ַא םישדח סקעז

 טרעוװ סע יו רָאי עטירד'ס ןיוש !החכוּת ַא זיא טנַײה זַא ...טנַיײה

 עטכָאקעג ,ןעַײלק ןסע םירעוּפ .רעדלעֿפ יד ףיוא טנערברַאֿפ ץלַא

 רעוו .סיוא-ןברַאטש רעֿפרעד עצנַאג ןוא ןלָאװשעג ןרעוו ,ןעלצרָאװ

 !ךעלײרֿפ טשינ רָאג ,ךעלײרֿפ טשינ ?רעגנוה ַאזַא טקנעדעג

 -- ןוז םוצ טדנעוװעג ךיז םהרֿבַא טָאה -- ןַײא ךיז רעה --

 ןעלָאקימ סייה ןוא 14 קירטַאיװ ןֿפױא ייג ירֿפ ץנַאג ,רדנ ילב ,ןגרָאמ

 -רַאֿפ טשינ וטסעוו ,ןיוש סייוו רע ,ןרָאק ץרעק עכעלטע יד ןלָאמעצ

 | ?ןסעג

 ,ןסעגרַאֿפ טשינ .לעוו'כ --

 עכעלטע ,עלעטעקש ענרעבליז סָאד ןעמונעגסױרַא טָאה םהרֿבַא

 קעבַאטֿפינש ַא ןָאטעג ,לקעד ןֿפױא ןָאטעג ּפַאלק ַא שינַאכעמ לָאמ

 .ןענישטרַאמ וצ עלעטעקש סָאד טקערטשעגסיוא קידנקוק טשינ ןוא

 ייוצ טיירג ןטלַאהעג ,לגענ יד ףיוא ןעגנַאגעגוצ זיא ןישטרַאמ

 -עג ךיז טלָאװ רע יו ,ןעזעגסיוא רע טָאה ןצנַאג ןיא ןוא רעגניֿפ

 ,לגנערד לָאמש ַא רעביא רעסַאו ַא ןייגוצכרוד טיירג

 ךיז קינשעל רעד טָאה -- !טסַײב'ס !ו?ַאכוי ַאששּפ ,ַאדַא --

 -עג זיא ןרעיוא יד ןיא ןוא טעלָאטסיּפ ַא ןוֿפ יו טסינעגרעדנַאנוֿפ

 .רעסַאװ ןַײרַא טרָאד טלָאוװ'ס יוװ ,טייקביוט ַא ןבילב

 טגערֿפעג םהרֿבַא טָאה --- ?וטסגָאז סָאװ ,ןישטרַאמ ,וד ןוא ---

 ?שינעטערעג ןַײז רָאי סקיטנַײה טעוװ -- קינשעל םעד

 .ףרּוװסױא ,לווּונמ ,טולב שיטניה * -- .,לימטניוו 4
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 רעד !ןַײז טעוו'ס סָאװ ,עינַאּפ ,סייוו טָאג ןייא ?סייוו רעוו ---

 ,ןעמ טלייצרעד ָאד ןוא !טרעגנוהעגנָא גונעג ןיוש ךיז טָאה שטנעמ

 עקװָאלּפעּפ ןיא .םוטעמוא ךיז טעוועטנוב קלָאֿפ-םירעוּפ סָאד זַא

 -עג ,ףיוה ןרַאֿפ לֿפָאטרַאק ןצעז טלָאװעג טשינ םירעיוּפ יד ןבָאה

 רעױּפ ַא ,טבעלרעד ןטַײצ .הררׂש םעד ןענעגרהרעד וצ טעשַארטס

 | .'!הררׂש ַא ףיוא טנַאה ַא ןבײהֿפױא לָאז

 טָאה ,טכענקבַײל ַא ,תורוד-רוד ןוֿפ רעיוּפ ַא ,ןַײלַא ןישטרַאמ

 לקיטש ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז ,םירעיוּפ טַאהעג טנַײֿפ ןגעוו טסעד ןוֿפ

 | ,ּפָארַא ןביוא ןוֿפ יו ייז ןגעוו טדערעג ןוא ץישטכַאילש

 טָאה -- !ןעוועג טשינ סָאד טלָאװ יקצעבַאט ןטלַא םַײב ---

 ןסימשעג טָאה רע -- ןַײרַא דרָאב רעד ןיא טמורבעג םהרֿבַא

 ,קַאצירּפ רעד ,רעגנוי רעד זַא !טשוקעג קישטנַאק םעד טָאה ןעמ ןוא

 טױבעגֿפױא ךָאד טָאה רע !טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ רעגילק ךָאד זיא

 ,רימ טביילג ןוא !רע טָאה ,ונ ,ונ ,+ עלָאקש ַא 1? סעמַאכ יד רַאֿפ -

 רעביל םירעיוּפ יד םיא ןבָאה ,ןסימשעג טָאה רעטלַא רעד שטָאכ זַא

 | !ןגנוי םעד יו טַאהעג

 ןֿפורעגנָא ךיז קינשעל רעד טָאה -- עינַאּפ ,ריא טדער סָאװ --

 ןוא :*ןעשטשַאלוװ ייז טייג רעסייק רעד זַא ,ןהנעט םירעיוּפ יד --

 לָאז'ס רעוו ָאטשינ !ַאכ ,ַאכ ,ַאכ .1? ענזישטשנַאּפ סיוא ןרעוו טעוו סע

 | ! ןכַאל

 ךיז טָאה גנַאזעג סָאד .גנַאזעג ַא ןגָארטעג ךיז טָאה דלַאװ ןוֿפ-

 -רעטסיולק עטַײוװ יו טכליהעגּפָא ןוא רעמייב יד ןיא ןגָאלשעגּפָא

 -נַײא ךיז ןוא ןרעיוא יד טציּפשעגנָא עלַא ןבָאה עגר ַא ףיוא .סלגרָא

 .טמוק גנַאזעג סָאד ןַאװ ןוֿפ טרעהעג

 סָאד -- טמלצעגּפָא ךיז ןישטרַאמ טָאה -- ןעגניז סרעשיֿפ יד

 ןעמענ ,ןענעגייאוצ ** -- .לוש *' -- .ּפעק עטּפָאטשרַאפ ,ןעגנוי עבָארג 5

 טעברַאגנַאװצ ,טפַאשטכענק ,םוטנגייא-בייל ןופ םישזער רעטלַא *? --- ,ךיז רַאפ

 ןגעװ סמיצירפ יד רַאפ םירעיוּפ יד ןופ



 . ןשָאטַאּפָא ףסוי 52

 ךיוא ןענַײז קעצַאװ ןוא עטלַא ןַײמ .עיסעצָארּפ רעד טימ ייז ןעייג

 | ,טרָאד

 ןוא טגױנרַאֿפ ךיז .טוה יד ןגױצעגּפָארַא טָאה קינשעל רעד

 ,ןייגקעװַא ןעמונעג

 -- טּפַאכעג ךיז םהרֿבַא טָאה --- !ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא רָאג ---

 ?ריב טקישעג ייז טסָאה

 .ךעלסעֿפ ףניֿפ .טקישעג --

 !טוג --

 -- קינשעל םעד ןעִירשעגכָאנ יכדרמ טָאה -- !ןישטרַאמ --

 !ךיוא ייג'כ ,ןטרַאװ ןישטרַאמ זָאל

 וצ טכַאמעג ,ןעירשעג םהרֿבַא טָאה -- !ןייג טשינ טעװ רע --

 וצ טדנעוועג ךיז ןוא ,ןייג ןילַא לָאז רע ,טנַאה רעד טימ ןענישטרַאמ

 ייז טַײצ זַא ,טגָאזעג ריד בָאה'כ ןֿפָאלעג רָאנ טסלָאװ וד --- ןיכדרמ

 / צמַאס םַײב ?"רעטכעט ןביז יד טימ השנמ , טלעטשעגֿפױא ןבָאה

  ןטערטרעביא טשינ טרָאד סוֿפ ןַײמ רעמ טעװ ,דלַאװ ןוֿפ רָאֿפנַײרַא

 ?טסרעה ,ןייג טשינ ךיוא טסֿפרַאד וד ןוא

 ,רעטערומכעגנָא ןַא ןענַאטשעג ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה יכדרמ

 -עגנַײא ךיז ןוא ךעלגַײװצ ענעקורט לוויטש ץיּפש ןטימ ןכָארבעג

 ,סנדַײז טעװעדלַאֿפעג יװ ,ןָאטעג שיור ַא טָאה םיא םורַא יו ,טרעה

 טּפַאכרַאֿפ ,טלסײרטעגרעדנַאנוֿפ ךיז סעּפע טָאה דלַאװ ןיא ףיט ןוא

 | ,ןגיוצעג ןוא םעטָא םעד

 .ןגיושעג ןוא ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג ןענַײז ןוז ןטימ עטַאט רעד

 םיא ,ןיכדרמ ףיוא טנַאה יד טגײלעגֿפױרַא םהרֿבַא טָאה לָאמ ַא טימ

 | - :טסורב רעד וצ טקירדעגוצ

 ךיד ךיא בָאה ןעמעלַא ךָאנ זַא ,רענַײמ דיחי-ןב ,טסייוו וד ---

 ,ַאכ ,ךיא יו המשנ עקידניז ַאזַא ,ןטַאט ןיא ןצנַאג ןיא טסיב .ביל

 !ַאכ .ַאכ
 ןגיוא רָאּפ ַא טנֿפעעצ ,ןרעיוא ענַײז טביולגעג טשינ טָאה יכדרמ

 .עקילײה עכעלטסירק ןופ ןרוגיפ עטרעיומעג (ײסָאש ןפיוא 0
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 םיא ןוֿפ דייר עכלעזַא לָאמ ןייק טָאה רע .רעטָאֿפ ןֿפױא טקוקעג ןוא

 | ,טרעהעג טשינ

 ךייוו רעטלַא רעד טָאה --- ?ַאה ,ןָא ױזַא ךימ וטסקוק סָאװ --

 טסשודיח -- טנַאה רעד רעטנוא ןוז םעד ןעמונעג ןוא טלכיימשעג

 ?ַאה ,קידצ ַא ?עשטיא 'ר ריד טלעֿפעג יװ ,גָאז ,ןתמא ןַא טימ ?ךיז

 טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ןלַאֿפעגנַײרַא לָאמ ַא טימ רעטלַא רעד זיא --

 -עג רימ רָאנ ,ןביײלב סע לָאז זדנוא ןשיווצ -- ןדיײררַאֿפ ןוז םעד

 וצ ךיז םורַא טָאה עלעדנעמ 'ר .עלעדנעמ 'ר יװ ,רעסעב רע טלעֿפ

 ,עשטיא 'ר ןוא ,טנַײֿפ טשינ טָאה םלוע רעד סָאװ .,רעבַײװ ליֿפ

 תוכז ןַײז ןיא רשֿפא ,סייו רעוו !ךאלמ ַא זיא ,ךימ וטסײטשרַאֿפ

 ,רדנ ילב -- -- = ךַאד ןייא רעטנוא ךָאד ןעניווו רימ --- -- -

 .קצָאק ןייק ןעשטיא 'ר טימ ךיד ךיא קיש הנשה-שאר ףיוא

 ַא ןיא טנַאה ַא ןבירעג ךיז ,ןיכדרמ טזָאלעגּפָא טָאה םהרֿבַא

 טירט עכעלטע קידנעײגּפָא ןוא דרָאב עגנַאל יד ןעמונעצ ,טנַאה

 :טיירדעגסיוא ךיז רֶע טָאה

 יג ,ייג ָאט ?ַאה ,סרעשיֿפ יד וצ טיצ ךיד זַא ,כָאד עז'כ --

 -- ץָאקש ,ןַײא ךיז רעה .ָאי ?ןגָאז טלָאװעג ךיא בָאה סָאװ ,ללּכה

 -- טלכיימשעג ןוא רעגניֿפ ַא טימ 21 טעשזָארגעג רעטלַא רעד טָאה

 | ?טסרעה ,סעסקיש יד טימ טשינ ךיז עּפעשט

 גנוי ַא יו ,טמעשרַאֿפ ךיז ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא טָאה יכדרמ

 ,ןייטש ןבילבעג זיא רע .רעטרעוו עטצעל סרעטָאֿפ םעד רַאֿפ לדיימ

 ,טירט עֿפיט ךיז ךָאנ רעביא-טזָאל רע יװ ,רעטָאֿפ םעד טקוקעגכָאנ

 טימ הׂשעמ תעשב טעברַא ,ּפָאק םענעסיררַאֿפ ַא טימ ףַײטש טייג

 .ןעמונעגמורַא םיא טָאה טײקמערַאװ ַא ןוא ,לגילֿפ טימ יװ טנעה יד

 םעד ןייג ןטימ ןיא ּפָארַא-טזָאל רעטָאֿפ רעד יו ,טקרעמַאב טָאה רע

 טרעוװ ןצנַאג ןיא ןוא ךיז טרעקיוה עציײלּפ עכַײלג דימּת יד ,ּפָאק

 -עג ַא ךרוד ןיכדרמ זיא ,טרעטלערַאֿפ ,רעווש ױזַא לָאמ ַא טימ רע

 ןסיורג םעד ןיא ןיילַא רענייא ןבַײלב רע טעװ דלַאב ,דלַאב זַא ,קנַאד

 .טעשַארטסעג ,טעָארדעג *
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 ךיז טָאה יכדרמ .החּפשמ רעצנַאג רעד ןוֿפ רעטצעל רעד ,דלַאװ

 ַא ןוא ןגָארקעג טנַײֿפ ךיז ,הֿבשחמ רעטצעל ןַײז רַאֿפ טמעשרַאֿפ

 -סױרַא ,םינּפ ןכעלגנעל ,ןטַאמ ןרעביא טגיילעצ ךיז טָאה רעיורט

 קיטייו ַא טליֿפרעד טָאה רע .ןגיוא עיורג ,עסיורג יד ןוֿפ טקוקעג

 ץַײז רַאֿפ טַאהעג ביל םיא טָאה רע .ןטלַא םוצ עביל עקרַאטש ַא ןוא
 םיא ןוֿפ טָאה רע סָאװ ,ּפעלק יד רַאֿפ ,ןעַײרעגירק ענַײז רַאֿפ ,סעּכ

 טקידנע רעטָאֿפ ןטימ סָאװ ,קיטייו ַא טליֿפעג ןוא ,טּפַאכעגנַײרַא

 ,החּפשמ יד טעמּכ ךיז

 עיסעצַארּפ יד 4 לטיּפַאק

 .ךעלזַײה-רעשיֿפ יד וצ ןעגנַאגעג זיא יכדרמ

 ,דלַאװ ןצנַאג ןיא רעקיצנייא רעד ,קוב רעטרַאדרַאֿפ ,רעטלַא ןַא

 .ןענַאטשעג זיא ,ןעמָאװש עטנקירטרַאֿפ יו ,ערָאק רעטשטיינקעצ טימ

 ןוֿפ טקעדַאב ןוא ןטינשעצ ןעוועג זיא םיוב רעד .לגרעב ַא ףיוא

 -רַאֿפ ןוֿפ ןעמענ טימ ,עטנַאקַאבמוא ןוֿפ ןעמענ טימ ּפָארַא זיב ןביוא

 יד ןיא ןֿפרָאװעג ךיז ןבָאה ןעמענ יד ןשיווצ .סעטַאד טימ ,עטביל

 ןַײז ןוֿפ ,עדייז סיכדרמ ןוֿפ תויתוא עשידִיי ענטַארדַאװק יד ןגיוא

 ךיז ןטינשעגסיוא סע קירוצ תורוד טימ ןּבָאה סָאװ .,ןדייזרעטלע

 -רוא ןַא ,לקינייא ןַא סרעייז זַא ,טסיירטעג ןוא טמערַאװעג אמּתסמ

 ןענָאמרעד ייז ןוא ןטכַארטרַאֿפ ךיז ,ןענעיילרעביא טעװ לקינייא

 ךיז ןבָאה רוחב ןקירעינצכעז םעד ַײב .טלעטשענּפָא ךיז טָאה יכדרמ

 -מוא ,לָאמ ַא טימ טָאה רע ןוא טליּפשעצ ןגיוא עיורג ,עסיורג יד

 .חוּכב טליֿפרעד ךיז ןוא תורוד ךיז רעטניה טּפַאטעגנָא יוװ ,טסּוװַאב

 טימ ןעמַאזצ טביולגעג טָאה רע .םעדָאֿפ םעד ןעניּפש וצ רעטַײװ

 -רעביא רעקיצנייא רעד רשֿפא ,קוב רעד ןעוו זַא ,סרעקעהדלַאװ יד

 ,דנַאל ןייא ןיא טדניװשרַאֿפ ,ןלױּפ ץנַאג ןיא םיוב רענעבילבעג

 -ַאב םורַא תורוד עכעלטע ןיא ןוא ןטייווצ ַא ןיא סיוא רע טסקַאװ

 .רעדיוו ךיז רע טזַײװ
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 ,גנַאזעג ַא ןגָארטעג ךיז טָאה דלַאװ ןרעביא

 םיוב ַא ןוֿפ ןעלצרָאװ יד וצ רעיוא סָאד טגיילעגוצ טָאה יכדרמ

 ךיז ןבָאה ,ךיז טגָארט גנַאזעג סָאד ןענַאװ ןוֿפ ןסיוו טלָאװעג ---

 -ץעגּפָא ןוא ןטַײז עלַא ןוֿפ ןעמוקעג ,טשימעגסיוא תולוק יד רעבָא

 .ןקָאטשניב ןוֿפ :ירעמושז סָאד יו טכליה

 ןקירעיַארַאֿפ געוו ןֿפױא ןסירעג ,דלַאװ ןטימ ןעגנַאגעג זיא רע

 ןוא טַײקעג ייז ,סעדגַאי עצרַאװש ,עסיורג יװ ,! ץיװָאלַאי ןצרַאװש

 -ױּפ זַא םעד ןגעוו ,עיסעצָארּפ רעד ןגעוו ,רעטָאֿפ ןגעוו טכַארטעג

 ,יורטש ךרוד םיא ןעַײז ,רעסַאװ ןיא ץיװָאלַאי ןרעטיב ןקייוו םירע

 .ריב ץרַאװש ,שימייה ןוֿפרעד ןעִיצ ןוא ןּפָאה טימ סיוא-ןשימ

 עטרעיַאב יד ףיוא טקוקעג ןוא דלַאװ ןוֿפ סױרַא זיא יכדרמ

 ןבָאה סענסָאס יד ,טילבעצ ךיז ןרָאי ַא רַאֿפ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,סענסָאס

 יו ,רעטעלב עכעלגנעל ןוֿפ ןעניורק ּפָאק עמַאס ןֿפױא ןגירקעגסיױרַא

 ,ןסקַאװ טשינ רעמ ןיוש ןלעװ ייז זַא ןמיס ַא ,סרעלדָא ןוֿפ ןטסענ

 םוצ עטּפשמרַאֿפ יו ,עמוטש ןוא ּפעק עצלָאטש יד ןסיררַאֿפ ןבָאה ייז

 | .רעקעהדלַאװ ןֿפױא טרַאװעג ייז ןבָאה ,טיוט

 סרעשיֿפ יד ּוװ טקוקעג -- ענסָאס ַא ףיוא ףורַא זיא יכדרמ

 ךיז טיצ דלַאװ רעטכידעג רעטלַא רעד יװ ,ןעזעג טָאה רע .ןענַײז

 ןרַאּפש סעבמעד עטלױֿפעצ ןוֿפ יו ןעזעג ,ןלַײמ ףיוא רעצלָאטש ַא

 ןוא ךיז ןעלזערג רעדלעֿפ עטעקַאנ יד יװ ןעזעג ,עגנוי סױרַא ךיז

 ,ריֿפ עלַא ףיוא סױרַא ךיז ןרַאש ךעלזַײה-רעשיֿפ עניילק יד ןוֿפ

 יד ןוֿפ סָאװ רָאנ יו ,ךעלמישֿפנ עַײנ ,רעטניוו ןרעווש ,ןגנַאל ןכָאנ

 ,ךעלכעלַײמ יד ייז ןענעֿפע עטרעדנוװרַאֿפ ןוא ,עטקיּפעגסיױא רעייא

 ,רעדלעװ עיולב יד ףיוא ןקוק ,ךעלעגייא ערָאלק יד טימ ןערומשז

 -סעֿפ ,ןסעגרַאֿפ ךיז יכדרמ טָאה -- ןעלמיה ערעיולב ךָאנ יד ףיוא

 ,ןיורק ריא רעביא ּפָאק םעד ןסיררַאֿפ ,ענסָאס יד ןעמונעגמורַא רעט

 סטָאג ןוֿפ טַאהעג האנה ןוא ֿברעמ ןייק חרזמ ןוֿפ דײרֿפ טימ טקוקעג

 ,טלעוו רענייש

 ,ריב שימיײה טכַאמ ןעמ רעכלעװ ןופ טכורפ ַא?
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 ןוֿפ גנַאזעג טימ ןעגנַאגעג ןענַײז ,טלַא ןוא גנוי ,סרעשיֿפ יד

 דלַאוװ-גנוריגער ןיא ןשהררׂש ןוֿפ ןוא ןשהררׂש ןיא דלַאװ ןשרעיוּפ

 -עג ןענַײז ,רעדיילק עטיור עטֿפַײרטשעג ןיא ,רעִירֿפ ַא ףיוא .ןַיײרא

 םענעיורטש ַא ןעלסקַא יד ףיוא ןגָארטעג ןוא סעסקיש ריֿפ ןעגנַאג

 ןוֿפ ןעגנָאהעגּפָארַא ןבָאה סָאװ ,ןרעיילש ענעילוט עסַײוװ יד .םלוג

 םלוג ןרעביא טרעטַאלֿפעג ןוא ןביוהעג ךיז ןבָאה ,ּפעק סעסקיש יד

 .רענעֿפ יו

 ןעגנַאגעג ןענַײז ,ןגיוא ענעלָאטש טימ ,ענעזדנָארב ,סרעשיֿפ יד

 -רעביא ,לגייֿפ יד ןבָאה .רעלַײמ עלוֿפ טימ ןעגנוזעג ,רעבַײװ יד טימ

 -טנַא ןעגנעה ןבילבעג ,ןגַײװצ יד ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז ,ענעקָארשענ

 -רעד ,ליטש טשרע םוצ ,טֿפַײֿפעצ ךיז ,טלערטעצ ךיז ,ןוז רעד ןגעק

 -ַײֿפ סָאד ןוא ,טצַאלּפעג ,ןָאטעג לַאנק ַא ,רעכעה ןוא רעכעה ךָאנ

 עטעקַאנ ,עטיירב יד רעביא ,דלַאװ ןרעביא ןטָאשעצ ךיז טָאה ַײרעֿפ

 טזָאלעגרעביא ןוא גנַאזעג-רעשיֿפ ןטימ טשימעגסיוא ךיז ,רעדלעֿפ

 | ,דײרֿפ ַא לביטש ןֿפרָאװרַאֿפ ןדעי ןיא

 -- סעקילַאק טימ ןגָאװ ַא ןרָאֿפעגכָאנ זיא עיסעצָארּפ רעד ךָאנ

 עטרַאדעגסיױא ,ּפעק עקידרעסַאװ עסיורג טימ רעדניק ןטסניימ םוצ

 ,ךעלקַײּפ יװ ,רעכַײב ענעלָאװשעג ,עֿפַײטש ןוא ,ךעלעקעטש יװ ,סיֿפ

 רעקיליה; רעד ַײב .לֿפָאטרַאק עטליישעג-טשינ ןסע ליֿפ וצ ןוֿפ

 ןרָאי טימ טָאה ןעמ עכלעוו ןוא ךיז ןציירק ןגעוו יד ּווװ ,*עמַאמ

 -עצָארּפ יד טָאה ,ןרעהֿפױא לָאז ערעילָאכ יד טלעטשעגֿפױא קירוצ

 רעטוג-טשינ רעד ּוװ ,*עמַאמ, רעד סנסוֿפוצ .טלעטשעגּפָא ךיז עיס

 טָאה גרַאװגנוי סָאד ןוא םלוג םעד טגײלעגקעװַא ןעמ טָאה ,טור

 -וצ ,רעדניק יד ןעמונעגּפָארַא ןבָאה סרעטומ יד .רעַײֿפ ַא טגיילעצ

 ןָאטעגנָא ריא ןבָאה סעקילַאק יד ןוא *עמַאמ, רעד וצ ייז ןגָארטעג

 עקנַארק יד .ץיװָאלַאי םענירג ןוֿפ ,ןעמולב ענעריּפַאּפ ןוֿפ ןצנַארק

 -ייה; רעד וצ ךעלטנעה ערַאד ערעייז טקערטשעגסיוא ןבָאה רעדניק

 טקוקעג ,ןגיוא עטוג ,עטמולחרַאֿפ עריא ןיא טקוקעג ,*עמַאמ רעקיל |

 -לַארטשעצ ,עכעלקילג ןוא ןפיל עטכַאמעגוצ םיוק ענייש עריא ףיוא

 זַא ,טֿפָאהעג ןוא ,רעסעב ייז טרעװ סע יו ,טליֿפעג ייז ןבָאה עט
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 סרעטומ עכעלקילגמוא יד .,ייז רַאֿפ ןעִימַאב ךיז טעוװ *עמַאמ , יד

 םעד סנסוֿפוצ ,עמַאמ רעד סנסוֿפוצ סעקילַאק יד טימ ןלַאֿפעג ןענַײז

 הליֿפּת ליטש ןוא גנַאל ייז ןבָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא ,םלוג

 עקיליה טימ ןגױא סרעדניק יד ןשיװ ןיא ןטלַאהעג ןוא ןָאטעג

 .2 רעגניֿפ-לװַײט ךעלקיטש עגנַאל טימ ןוא רעייא עטרילָאק

 -עג יירשעג ַא רעשיֿפ ַא טָאה -- !גונעג ,סעבַאב .גונעג ,ונ --

 !ףױרַא ןגָאװ ןֿפױא סעקילַאק יד טימ ןיוש טייג -- ןָאט

 ןרעטנוא ןָאטעג ץַארק ַא רעטייווצ ַא ךיז טָאה --- ךיא סייוו ---

 !ךורַײװ ןטיוט ַא יװ ןֿפלעה טעוו'ס --- לטיה

 -טָאג ַא זיא'ס !טשינ ךיא סייוו ,טשינ יצ ,ןֿפלעה טעוו'ס יצ ---

 ףיוא-לעטש ַא שירעליוװ ךיז עטרעיוּפ עקירעילטימ ַא טָאה -- !ךַאז

 רָאנ -- טנַאה רעד ףיוא דניק עקנַארק סָאד טּפַאכעג ןוא ןָאטעג

 ןרַאדנַײא ךָאנ ריד ןענָאק סיֿפ יד !טשינ וטסֿפרַאד ,רעדורב ,ןכַאל

 -נערבמיײהַא ןזומ ךיד טעװ ןעמ זַא ,סנגױבלַײֿפ יוװ ,ןרעוװו םורק ןוא

 5 עקשטַאט ַא ןיא ןעג

 -- :ָאקנעינַאּפ עקילייה ,דייר יד רַאֿפ טשינ ךימ ףָארטש --

 רעד רַאֿפ טמלצעגּפָא ךיז ןוא טלעטשעגֿפױא עטייוצ ַא ךיז טָאה

 טײרדרַאֿפ קסיּפ רעד םיא געמ דייר עכלעזַא רַאֿפ רָאנ --- ?עמַאמ,

 | !ןטניה ףיוא ןרעוו

 עלַא ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה -- !סעבַאב ,גונעג ,גונעג ,ונ ---

 ,ןטַײז

 -ןזיוה יד ןיא טנעה יד טכַאמעגנַײרַא טָאה רעשיֿפ רערעטלע ןַא

 ;ךיז רַאֿפ יו טגָאזעג ןוא ןגיּפשעגסױא ,סענעשעקי

 ,"רעטומ,, רעד וצ הליֿפּת טֿפָא וצ טוט'ס רעוו ---

 !רעטוג-טשינ ַא טיוה רעד רעטנוא םיא זיא

 | ,טכַאלעצ ךיז ןבָאה עלַא
 רעמינּפ עקידנדייל טימ ןוא ןגיוא ענעֿפַאלרַאֿפ טימ סרעטומ יד

 ,עלעגעוופוטש * -- .ץרַאװש קיניײװעניא ,לדנייטש יורג (האופר עקסבַאב) ?
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 -לע יד .ןַײרַא ןגָאװ ןיא סעקילַאק יד טּפעלשעגקעװַא קירוצ ןבָאה

 ןטייוצ םעד רענייא ןסָאגעג ךיז ךעלשעלֿפ ןוֿפ ןבָאה סרעשיֿפ ערעט

 ןעוועג דבכמ ךיז ,רעַײֿפ םורַא טצעזעצ ךיז ,טנעה יד רעביא רעסַאװ

 טרעוו גרַאװגנוי סָאד זַא ,טגָאלקעג ךיז ןוא רעייא עטרילָאק טימ

 סָאד .רָאי וצ רָאי ןוֿפ רעכַאװש טרעוװ ֿבוט-םוי רעד זַא ,עילַאק

 רעביא טשינ ןוא סרעמע עצנַאג טימ רעסַאװ ןסָאגעג טָאה גרַאוװגנוי

 -יװק ַא טימ סעסקיש יד ןבָאה --- ןַײרַא קרַאק ןיא רָאנ ,טנעה יד

 תונחמ יװ ,דלַאװ ןרעביא ןגָארטעג ךיז ַײרעשטַאּפ ַא טימ ,ַײרעשט

 יד .רעמייב יד רעטנוא ןטלַאהַאב ךיז ןוא ,לגיײֿפ ענעקָארשעגרעביא

 -יווק ןוא ,טּפַאכעג ייז ,סעסקיש יד ךָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאה םיצָאקש

 -יא ןטָאשעצ ךיז זַײװלרָאּפ גרַאװגנוי סָאד טָאה קידנכַאל ,קידנעשט

 קידנעילוט ,ןוא סעבמעד עטלַא רעטנוא טצעזעצ ךיז ,דלַאװ ןרעב

 ןטכידעג ןטלַא ןטימ ןעמַאזוצ ייז ןבָאה ,ןטייווצ םוצ רענייא ךיז

 -רעביא ךיז טָאה ַאגנַאשזדַאמ ןעוו ,ֿבוט-םוי םעד טרעַײֿפעג ,דלַאװ

 ,דרע-עמַאמ רעד ןבעגעג

 רע טָאה טנַאה ןייא טימ .יכדרמ ןסעזעג זיא ךעלרָאּפ יד ןשיווצ

 סרעטכַאּפ םעד ,לחר עקידווענח ץרַאװש ,עסַאלב יד ןעמונעגמורַא

 ,עטלטַאּפעצ עריא טעלגעג רע טָאה רעטייוצ רעד טימ ,רעטכָאט

 ,טקעדרַאֿפ םינּפ ריא ןצנַאג ןיא טעמּכ ןבָאה סָאװ ,רָאה עצרַאװש

 יִצ טביױלגעג טשינ ,םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ ןסעזעג זיא יכדרמ

 רע זַא .ןרָאװעג זיא סָאד ךָאנ'ר יי טסּוװעג טשינ ןוא תמא זיא סָאד

 ךיז רע טָאה .סעסקיש יד ךָאנ םיצָאקש יד טימ טזָאלעג ךיז טָאה

 עקיבוטש יד ןוֿפ רענייק זַא ,רעכיז ןעוועג .טקוקעגמורַא רעִירֿפ

 ,דלַאװ ןיא ףיט ןֿפָאלרַאֿפ טַאהעג ןיוש זיא רע זַא ןוא .טשינ םיא טעז

 -רַאֿפ ךיז ןוא ,ןעלחר ךָאנ רָאג ךיז טגָאי רע זַא ,ןעזרעד רע טָאה

 טכַאמ ,לגניי ַא רַאֿפ םיא טלַאה לחר זַא ,טסּוװעג טָאה רע .טמעש

 -עג ךיז יכדומ טָאה ,טשינ םיא טקרעמַאב ,ןעלטיור ךיז דימּת םיא

 ןַא ?יז זיא רעוו זַא .טנַײֿפ יז טָאה רע זַא ,ןדײרנַײא ןייא ןיא ןטלַאה

 -ַאֿפ םעד רע טעב .ליוװ רע זַא ןוא !רעטכָאט ַא סרעטכַאּפ ןעמערָא

 טָאה לחר רעמ סָאװ ןוא .סױרַא רעטכַאּפ םעד טקיש ןעמ ןוא רעט
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 רע זַא ,טדערעגנַײא ךיז יכדרמ טָאה רעמ ץלַא ,ןטימעגסיוא םיא

 ןייא ןקיש וצ טָאטשנַא ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא טנַײֿפ יז טָאה

 ,ייווצ טקישעג רע טָאה ,ךָאװ ַא דרעֿפ סרעטכַאּפ ןרַאֿפ ןעַײלק לקעז

 טימ ךיז טניֿפעג רע זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה יכדרמ ןעוו ,טציא

 טולב עצנַאג סָאד טליֿפרעד רע טָאה ,דלַאװ ןיא ןיילַא רענייא ןעלחר

 יז ,םיוב ַא רעטנוא ןטלַאהַאב טלָאװעג ןיוש ךיז ןוא ןֿפײלש יד ןיא

 -עגּפָא ךיז טלָאמעד טקנוּפ לחר טָאה .ןקרעמַאב טשינ םיא לָאז

 לחר .טקוקעגנָא עגר ַא ךיז ןבָאה ייז ,טיירדעגסיוא ךיז ןוא טלעטש

 יװ .ןגיוא עלעקנוט ,עסיורג עריא טזָאלעגּפָארַא ,טמעשרַאֿפ ךיז טָאה

 ףיוא טקוקעג ןוא ןבױהעגֿפױא קירוצ ייז דלַאב ,רעדלעוו עלעקנוט

 ןעוועג לקנוט זיא דלַאװ ןיא ןוא .םערַאוװ ױזַא ,ךייוו ױזַא ןיכדרמ

 ךוא ןסעגרַאֿפ ךיז יכדרמ טָאה -- שֿפנ רעקידעבעל ןייק םורַא ןוא

 יכדרמ .םיוב ַא רעטנוא ןייטש ןבילבעג ןענַײז ייז .ןעמונעגמורַא יז

 ןוֿפ טולב סָאד יװ טליֿפעג ,ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ שזַא דײרֿפ ןוֿפ טָאה

 יז טלָאװ ןעמ יו ,סיֿפ יד ףַײטש טכַאמ ,ּפָארַא ךיז טזָאל ןֿפײלש יד

 -כדוד םיא ַײב טרעוו חומ רעד ןוא ,טלצרַאװעגנַײא דרע רעד ןיא

 רעטסעֿפ רע טָאה ,ןלַײמ ףיוא םיא טימ טעז רע זַא ,לעה ןוא קיטכיז

 לדיימ סָאד .זדלַאה ריא ,ןגיוא עריא טשוקעג ,ןעלחר ןעמונעגמורַא

 -רַאֿפ ַא לסקַא ןַײז ףיוא ןעגנעה ןבילבעג ,טרעוועג טשינ ךיז טָאה

 עריא יו ,טליֿפעג טָאה יכדרמ .ןּפיל עטנֿפעעצ סָאװטע טימ ,עטשלח

 םעטָא ריא יװ ,םינּפ ןַײז רעביא זַײװסעמסַאּפ ןלַאֿפ רָאה עצרַאװש

 טכַײל יז רע טָאה ,ןרעדעֿפסױרטש טימ יװ ,רעיוא ןרעביא טעלג

 .ביוב ַא רעטנוא טצעזעגקעװַא ריא טימ ךיז ןוא ןבױהעגֿפױא

 ,טשיורעג ליטש טָאה דלַאװ רעד

 -ידנעײגרַאֿפ רעד רעטנוא ןעזעגסיוא ןבָאה סענסָאס עקיזיר יד

 רעטנוא-ןרַאּפש סָאװ ,ןלַײז ענעניטשרוב ןוא ענרעּפוק יװ ןוז רעק

 -מורַא ,ךעלמײב-ץיװָאלַאי ערַאד יד .למיה םעד ןעניורק ערעייז טימ

 ןוא ןגיובעג ךיז ןבָאה ,* סענילָאנירק טימ יו ,ןטסוק טימ טלגנירעג

 ,ןייבשיפ ,ןפייר ףיוא יװ דיילק ַא*
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 ,ןקלָאװ ךעלקיטש .רעבַײװ סעקּפוק יװ ,סענסָאס יד ןשיווצ טלקָאשעג

 ןַײװכעלסיב ךיז ןבָאה ,למיה ןרעביא ןֿפרָאװעצ ןעוועג ןענַײז סָאװ

 ,רעמייב יד ןוֿפ ןציּפש יד טליהעגנַײא ,דלַאװ ןרעביא טזָאלעגּפָארַא

 -רַאֿפ ןרָאװעג זיא למיה רעד ןוא טרעכעלעגכרוד ייז ןציּפש יד ןבָאה

 ,טקיטולב

 יד ןוֿפ ןעלצרָאװ יד וצ ןגיובעגוצ ךיז ןבָאה סרעשיֿפ יד

 -עצ ךיז ןעלטיה יד ,טנעה יד רעלַײמ יד וצ טגיילעגוצ ,רעמייב

 ןוֿפ יו ,גנַאל ןוא ּפמעט ,דלַאװ ןרעביא טכליהעגּפָא סע טָאה .ןעִירש

 ,גרַאװגנוי סָאד ןֿפורעג עטלַא יד ןבָאה טָאד .סױרַא דרע רעד רעטנוא

 -רַאֿפ בלַאה ,סמערָא סיכדרמ ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה לחר

 טימ ןסַײר ןעמונעג ,רָאה יד טכיררַאֿפ ךיז ,זגורב בלַאה ,טמעש

 :טרעזייבעג טשרמולּכ ךיז ןוא ןיכדרמ טישַאב ,ךָאמ טנעה עדייב

 .רעטכעלש ַא טסיב ,ייג ---

 ַא טימ טרעֿפטנעעג גרַאװגנוי סָאד טָאה דלַאװ ןטַײז עלַא ןוֿפ

 -ייב יד ןשיװצ טרַאשעג ךיז זַײװכעלרָאּפ ,גנַאזעג ַא טימ .,ַײרעֿפַײֿפ

 "דלַאװ יד ןענַײז ןלייה עֿפיט יד ןיא יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע ןוא רעמ

 ןלעקנוט ןטימ טזָאלעג ךיז ןוא םיתמה-תיחּת ןענַאטשעגֿפױא רעטעג

 5 ןעדנַאװ ןענעגעגַאב לסַײװ רעד וצ דלַאװ

 טלָאװעג ,ןלַײװ יז טלָאװעג ,ןעלחר טימ ןעגנַאגעג זיא יכדרמ

 .סָאװ טסּוװעג טשינ ןוא ,ןכַאל לָאז יז ,ןלייצרעד סעּפע ריא

 רעדיוו ,טזָאלעגּפָא יז ,טנַאה ריא ןעמונעג עלַײוװ עדעי טָאה רע

 םיוב רעדעי ּוװ ,דלַאװ ןטמורבעצ ,ןטלַא ןֿפױא טקוקעג ,ןעמונעג

 ךָאנ רעכעלעמַאּפ ץלַא ןייג ןעמונעג יכדרמ טָאה .ןֿפורעג םיא טָאה

 סָאד יו טרעהעג ,קילעטשרעטניה ןבילבעג דלַאב ,עיסעצָארּפ רעד

 ןעלחר טימ ןציז ןבילבעג ןוא רעליטש ,רעליטש ץלַא טרעוו גנַאזעג

 | ,םיוב ַא רעטנוא

 -רעסַאו ,סעקמולס ןָאטעג בייה ַא ךיז ןבָאה לסַײװ רעד םורַא

 רעד וצ סעיצארטסוליא ,סעדנעגעל עשיליוּפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא *

 .סרעניוװנייא ענייז ןוא דנַאל ןופ עטכישעגרָאפ
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 ןקעלֿפ עסַײװ יװ ןעגנעה ןבילבעג ,ןעלבָאנש עכעלגנעל טימ לגיײֿפ
 ,רישט-רישט טימ טכַאנ יד טסירגַאב ןוא

 דלַאװ רעד זיא ,דלַאװ ןרעביא טגילעצ ךיז טָאה טכַאנ יד

 -רעדנַאנוֿפ ךיז ןבָאה לגײֿפטכַאנ יד .ןרָאװעג רעֿפיט ןוא רעטכידעג

 ,ןגיוא ענירג ערעייז טימ רעמייב ןציּפש יד ןוֿפ טקוקעג ,טלסיירטעג

 -טיירב ליֿפ וצ ןוֿפ דלַאװ רעד טָאה ,לגילֿפ ערעווש יד טימ טּפַאלקעג

 .קערש ַא טגָאיעגנָא ןוא םעטָא םעד טּפַאכרַאֿפ טייק

 -ַאמסעגּפָא יװ טלגיּפשעג ךיז לסַײװ יד טָאה סנטַײװ רעד ןוֿפ

 -גענ ןוא .רעטנענ ץלַא טקורעג ךיז טכַאד ךיז ,לָאטש קיגיײב ,טעיל

 -רעביא טָאה ףשכמ-דלַאװ רעד יװ ןעזעגסיוא טָאה סע ןוא ,רעט

 עטיירב ענַײז ןוֿפ טזָאלעגסױרַא ,רעסַאװ סָאד ,רעמייב יד טלעטשעג

 ףיױא טרַאװעג ןוא טיירגעגוצ ץלַא ,ןלַײֿפ יו זַײמרעדעלֿפ לברַא

 ' | ,טכַאנ עבלַאה

 ןרעביא טרַאשעג ךיז ןבָאה ,סנטָאש סעּפָאנס יו ,סרעשיֿפ יד

 רעייז ןוא ןדנוװשרַאֿפ ּוװ ץעגרע לָאמ ַא טימ .רעסַאװ ןוֿפ גערב

 -עקַאנ יד רעביא טכַאנ רעבלַאה זיב טלגָאװעג טָאה גנַאזעג קיצרַאה

 ךיז סעבמעד עקירעיטרעדנוה יד ןבָאה .דלַאװ ןרעביא ,רעדלעֿפ עט

 | ,טמורבעצ ליטש

 -רַאֿפ ןעוועג גנוי ךָאנ ןענַײז ןשטנעמ ןעוו ,קירוצ תורוד טימ

 סכַאיל ,סוקַארק ץנירּפ רעד טבעלעג טָאה ,ןושל-רעמייב ןענַאטש

 ַאנָאדנַאל בַײװ ןגנוי ןַײז טימ סוקַארק טָאה טניווועג .ןוז רעטסגנוי

 יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,לייה ַא ןיא ,לסַײװ רעד ןוֿפ לַאװק םַײב

 עטַײװ רעביא טמשעג לייה ןַײז טָאה - ןברַאש רעשישטנעמ  ַא

 | ,רעדנעל
 רעד זַא ,טסוװעג ןבָאה ייז .ןעוועג ןשטנעמ טלָאמעד ןענַײז טוג

 -טלַא ןוֿפ זיא סָאװ ,עדיײזדלַאװ רעיורג רעד ,דלַאװ ןוֿפ סָאבעלַאב

 סעדעי טשוק ,למייב סעדעי טעלג ,ןסקַאװַאב ךָאמ טימ שזַא טייק

 ןבָאה ייז .רעדניק עריא עמַאמ ַא יו דלַאװ םעד ביל טָאה ,לגַײװצ

 רעדעי ןיא ,םיוב ןדעי ןיא טניוו עדיײזדלַאװ רעד זַא ,טסּוװעג

 םענעגייא ןַא ןיא ענשוד ןוא גנע ךיז טליֿפ ,טַאלב ןדעי ןיא ,גַײוװצ
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 ךָאנ טכַאנ ,טלעטשעגֿפױא טשינ זיוה םענעגייא ןייק םיא ייז ןבָאה ,זיוה

 -רעביא ייז ,לגיײֿפ ןוא תויח ,ןטניװ עלַא ןֿפורעגֿפױנוצ רע טָאה טכַאנ

 ןיא לייה ןייא ןוֿפ טבעוושעג רע טָאה ןיײלַא ןוא דלַאװ םעד ןבעגעג

 עקיגיואיולב יד טשוקעג ,טניוװועג ןבָאה ןשטנעמ ּוװ ,רעטייווצ רעד

 ,רעדלעו יד רעביא ןייצַאּפש ןעמונעג רעטעג ןבָאה -- רעטכעט

 ,גייווצ רעדעי ףיוא ,םיוב ןדעי ףיוא ןסעזעג

 רעד ףיא טרעװַאשז דרעוװש ןַײז יו ,ןעזעג טָאה סוקַארק

 ענַײז ןֿפורעגֿפױנוצ טָאה רע .ןעמונעגמורַא רעצ ַא םיא טָאה ,טנַאוז

 -רַאֿפ יד רעביא ביור ךָאנ ייז טימ קעװַא ,ןשטנעמ עקירָאה תונחמ

 ענייש יד טזָאלעגרעביא ןוא לסַײװ טַײז רענעי ףיוא גרעב עטיינש

 דרעווש ןַײז טימ ןקַאה וצ ןסוקַארק ַײב ןעד ,ןײלַא ענייא ַאנָאדנַאל

 ןֿפױא ךיז :ַײב ןבָאה וצ יו ןעוועג דײרֿפ רעמ זיא ,ּפעק עשישטנעמ

 .ַאנָאדנַאל ענייש יד רעגעלעג
 גנַאל ,םיא ףיוא טרַאװעג ,ןסוקַארק ךָאנ ַאנָאדנַאל טָאה טקנעבעג

 סוקַארק -- ןגיוא עיולב עריא טכַאנ ַײב טנייוועגסיוא ךיז ,טרַאװעג

 .ןעמוקעג טשינ זיא רעבָא

 ןוא ןעזוצ טנָאקעג טשינ רעצ ריא רעמ טָאה עדײזדלַאװ רעד

 .ןרערט עריא ןשוק ענַײז טימ טנקירטעג

 ענירג יד טימ דניקרעסַאװ סָאד ,עדנַאװ זיא טלָאמעד טקנוּפ = |

 .ןרָאװעג ןריובעג ,ןגיוא

 ,עדנַאװ ןוא .ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא סוקַארק .קעװַא ןענַײז ןרָאי

 -עג ,ץרַאה ןיא רעיורט ַא טימ ןסקַאװעג זיא ,ןענוז ןביז יװ ןייש

 ' .רעטָאֿפ םעד ךָאנ טקנעב

 -עגנָא ןענַײז ,לסַײװ טַײז רענעי ןוֿפ ,גרעב עטײנשרַאֿפ יד ןוֿפ

 יַאב קערש ַא ןשטנעמ עקירָאה יד זיא .ןקירעשייה יו תונחמ ןעמוק

 :ןעדנַאװ וצ ןענַאטשעגוצ ןענַײז ייז ןוא ןלַאֿפ-

 !זדנוא רעביא גיניק ---

 טרַאװעג ,ךַײט גערב ןֿפױא תונחמ עריא טלמַאזרַאֿפ עדנַאװ טָאה

 ןָאטעג רַאש ַא טָאה יז .לסַײװ רעד דיל ַא ןעגנוזעג ןוא אנוש ןֿפױא
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 ,ןצָארּפש ןעמונעג ךעלזערג ןבָאה ,עֿפרַאה ַא רעביא רעגניֿפ יד טימ

 .ןעגניזוצטימ ןביוהעגנָא ןבָאה רעסַאװ ןוא דלַאװ ,ןעילב --- רעמייב

 -גיטיר ץנירּפ רעד .תונחמ ענַײז טלעטשעגּפָא טָאה אנוׂש רעד

 ןיא ףיט דרעוװש ןַײז טקעטשעגנַײרַא ,ןעדנַאװ וצ סױרַא זיא רעג

 :טגײנרַאֿפ ךיז ןוא דרע רעד

 טרעקנַארַאֿפ טשינ לָאמ ןייק ךָאנ בָאה'כ ,ןיסעצנירּפ ענייש --

 ןוֿפ ןכַאל ,טניוו ןוֿפ ןכַאל תונחמ ענַײמ .םערוטש ַא ןיא ןֿפיש ענַײמ

 תונחמ ךיז ןעִיצ דרעוװש רעקיטולב ןַײמ ךָאנ ,עז ...גרעב עטײנשרַאֿפ

 | !ןיסעצנירּפ ענייש ...ןעָארק

 :ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא עדנַאװ טָאה

 !שטַײד רענעטלָאשרַאֿפ וד ,ןַײז טינ ענַײד לעוו'כ --

 יירד ,ןגױצעגסױרַא דרע רעד ןוֿפ דרעוװש ןַײז טָאה ץנירּפ רעד
 ןרָאװעג טדנעלברַאֿפ רענלעז ענַײז רעבָא ןענַײז .ןבעגעג ןכייצ ַא לָאמו

 ןיא יו ,םינּפ ריא ןיא ןקוק טנָאקעג טשינ ,טייקנייש סעדנַאװ ןוֿפ

 .טרירעג טשינ ךיז טרָא ןוֿפ ןוא ,ןוז רעטמַאלֿפעצ רעד

 ןיא ןֿפרָאװעג ךיז ץנירּפ רעד טָאה הּפרח ןוא שֿפנ-תמגע ןוֿפ

 | ,לסַײװ רעד

 .ןעירשעגסיוא עדנַאװ טָאה -- ?ןַײז ענַײד ךיא לעװ טציא ---

 ,לסַײװ רעד ןוֿפ ענירעסייק יד ןרָאװעג זיא יז ןוא

 לבוקמ עשטיא 'ר 8 לטיּפַאק

 - ןעשטיא 'ר ףיוא טקוקעג ,רעטצנעֿפ םַײב ןענַאטשעג זיא יכדרמ
 טנרעלעג ןוא שיט-שרדמ-תיב ןװָאבמעד ַא ַײב ןסעזעג זיא סָאװ
 | | - .תוקֿבד טימ

 ַא ,רעכיוה ַא ,רעקיסַײרד יד ןיא דִיי ַא ןעוועג זיא עשטיא 'ר
 -רַאװש ַא ,םינּפ ןסקַאװ ַא ,ןגיוא עֿפיט ,עצרַאװש רָאּפ ַא טימ ,רערַאד
 יו ,רענייצ עכעלמורק ,עסַײװ ליומ לוֿפ ַא ןוא דרָאב עטכידעג עצ
 ,לבוקמ ַא דַיי ַא ןעוועג זיא רע .םערוטש ַא ךָאנ רעמייב עטמירקרַאֿפ
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 ןבָאה יז .רעמ טשינ ןעמ טצז ןדִיי יד .שטנעמ-חומ רעשידיסח ַא

 םערָא ןרעטנוא ןיליֿפּת ןוא תילט ןטימ .תודיסח ןטימ ןזיוװַאב ךיז

 רעשידִיי ַא רָאנ ּוװ ,טָאטש וצ טָאטש ןוֿפ טרעדנַאװעג ייז ןבָאה

 -יורג ןוא ןביולג ןקרַאטש רעייז טימ ןוא תודיסח טסעומשעג .,ֿבושי

 יו ךַײלג .ןילָאװ ,עיצילַאג ,ןלױּפ ןעמונעגנַיײא ייז ןבָאה עביל רעס

 ןוא טרעהעגֿפױא טָאה םידגנתמ ןוא םידיסח יד ןשיװצ המחלמ יד

 -רַאֿפ ןשטנעמ-חומ עשידיסח יד ןענַײז ,עדָאמ ַא ןרָאװעג זיא תודיסח

 יד ןבעגעגרעביא ןעוו ןטלעז ןבָאה םייבר עקידרעִירֿפ יד .,ןדנווװש

 ענַײז טַאהעג ךיז טָאה יבר רעדעי .רעדניק ערעייז וצ ?לוטש;

 טסעומשעג ,ןעועג ךירדמ טָאה רע עכלעװ ,טַײל עגנוי ,םידימלּת

 סניבר םעד ךָאנ ןוא ,תוימשג ןוֿפ ןָאטעגסיוא ייז ,תודיסח ייז טימ

 ,םידימלּת יד וצ ןרָאֿפעג םידיסח יד ןענַײז הריטּפ

 א סרעקצָאק םעד -- ייז ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא עשטיא 'ר

 טלָאװ רע יװ ,ןײלַא ןעוועג דימּת זיא רע שטָאכ ,ןוא .שטנעמבַײל

 רָאנ זיא'ס רעוװ ,ןגעוו טסעד ןוֿפ ,דוחי טכוזעג ,ןשטנעמ ןטימעגסיוא

 טַאהעג ביל ןוא .,ןגָארקעג ביל םיא טָאה ,תומַא-'ד ענַײז ןיא ןעמוקעג

 -ורסח יד ןעזעג טשינ ,ןזָאלעגוצ ןעוועג זיא רע לַײװ ,םיא ןעמ טָאה

 רַאֿפ טַאהעג ןוא ,ןגיוא יד ןיא ךיז ןֿפרַאו סָאװ ,ןשטנעמ ַא ַײב תונ

 ןבָאה ןגיוא עֿפיט ,עצרַאװש ענַײז .טרָאװ םערַאװ ַא םענייא ןדעי

 -רעד טָאה רע ןוא ןשטנעמ םעד ןעמונעגכרוד קילב ןטשרע ןטימ |

 -ַאב ןשטנעמ ֿבור סָאד ןוא ןרָאי סע טמענ ןטייווצ ַא סָאװ ,סָאד ןעז

 ןעמונעג םיא טימ טָאה סָאװ ,רעדעי .טשינ ןצנַאג ןיא סע ןקרעמ

 לטלעּפש ןדעי ןיא ןַײרַא-טקוק עשטיא 'ר זַא ,טליֿפעג טָאה ,ןדייר

 ענעֿפָא ןַא םיא רַאֿפ זיא דוס רעטסנטלַאהַאב רעד .המשנ ןַײז ןוֿפ

 ןדײרּפָא ןעמונעג ןוא קידניז ןענוֿפעג ךיז רענייא רעדעי טָאה .טרָאק

 רעד רַאֿפ ּפָארַא ךיז טדער דניק ַא יװ ,ץרַאה סָאד ןעשטיא 'ר רַאֿפ

 טשינ ןעמ טָאה .,םיא ןוֿפ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןעמ זַא ןוא .ןעמַאמ

 רעכיג סָאװ טלָאװעג רָאנ ,ןטלעז רעייז זיא סע סָאװ ,טַאהעג הטרח

 .ןֿפערט םיא טימ רעדיוו ךיז

 סױא-טדַײמ עשטיא 'ר זַא ,טסּוװעג עלַא ןבָאה קצָאק ןיא
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 יבר רעד ןוא .ץק ןיא טֿפיטרַאֿפ זיא רע לַײװ ,דוחי טכוז ,ןשטנעמ

 ףרַאד עשטיא זַא ,טרָאװ ַא ןֿפרַאװ טזָאלעג לָאמ ןייא טשינ ןיוש טָאה

 רעמייב לסיב ַא ףרַאד ,ליֿפ וצ ןיוש רע ןעק ןשטנעמ ,תודדובתה

 ,קצָאק ןיא "רעבַײרש; םהרֿבַא ןעוועג טלָאמעד טקנוּפ זיא .ןענעק

 טָאה ,הרוּת-םוקמ ַא ןוֿפ טַײװ זיא רע זַא ,ןיבר ןרַאֿפ טגָאלקעג ךיז

 ו :טרעֿפטנעעג םיא יבר רעד

 טעװ הכרב ַא ןוא הרוּת ןבָאה וטסעוװ ,ןעשטיא 'ר טימ-םענ --

 .זיוה ןַײד רעביא ןעור

 זַא ןוא .ךיז וצ ןעשטיא 'ר ןטעברַאֿפ םהרֿבַא טָאה דײרֿפ טימ

 -עגּפָא םיא םהרֿבַא טָאה ,ןַײרַא דלַאװ ןיא ןעמוקעג זיא עשטיא 'ר

 ֿבוטןֿבא ןַא יוװ ,טיהעגּפָא םיא ,םירֿפס טימ רדח ןטסנעש םעד ןבעג

 ןייק וליֿפַא ,ןסעזעג ןמז ןטייוצ םעד ןיוש עשטיא 'ר עקַאט זיא ---

 .טנרעלעג ןוא ,ןרָאֿפעג טשינ קצָאק

 טרעהעגנָא ליֿפ ךיז םידיסח ןוֿפ ןוא רעטָאֿפ ןוֿפ טָאה יכדרמ

 -ּפָאק רעסיורג ַא ,לבוקמ ַא זיא רע זַא ,טסּוװעג .ןעשטיא 'ר ןגעוו

 ןעמונעג םיא עשטיא 'ר טָאה ןָא גָאט ןטשרע ןוֿפ ָאד ןוא שטנעמ

 ןטלַאהרַאֿפ ךיז ,ןסיורג ַא טימ יװ ,םיא טימ טסעומשעג ,ןַײז ֿברקמ

 זַא ,ןזיװעגסױרַא טשינ לָאמ ןייק ,ןכַײלג ַא סנַײז טימ יו םיא טימ

 ןטשרע ןוֿפ עקַאט םיא יכדרמ טָאה .שטנעמ-חומ רעד זיא עשטיא 'ר

 ,ןגירקעג ביל ןָא גָאט

 ַא ןבָאה רָאנ טעװ רע ןעוו זַא ןטעבעג םיא טָאה עשטיא 'ר

 טעװ רע .ןעמוק רע געמ ,רדח ןיא םיא וצ ןעמוקוצנַײרַא גנַאלרַאֿפ

 ןעשטיא 'ר וצ טניווועגוצ דלַאב יכדרמ ךיז טָאה .ןרעטש טינ םיא

 ןוא ,תוֿבשחמ ענַײז עלַא ,ןלייצרעד ץלַא ןעמונעג םיא זַײװכעלסיב ןוא

 וט; טנָאזעג טשינ לָאמ ןייק ,טֿפָארטשעג טשינ םיא טָאה עשטיא 'ר

 ,טלייצרעד סעּפע םיא טָאה יכדרמ ןעוו ,קידנעטש רָאנ ,?!ױזַא טשינ

 זַא ,ױזַא טסעומשעג ןוא תודיסח ןסעומש ןעמונעג םיא טימ רע טָאה

 ףיוא רעֿפטנע ןַא דייר סעשטיא 'ר ןיא ןענוֿפעג דימּת טַאה יכדרמ

 -עג ןדנובעגוצ ױזַא רע זיא טַײצ רעד טימ .תוֿבשחמ עטכעלש ענַײז

 טגעלֿפ .גָאט ןדעי ןעז טזומעג םיא טָאה רע זַא ,ןעשטיא 'ר וצ ןרָאװ
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 םַײב ןצעזקעװַא ךיז ןרעטש טינ םיא ,רדח ןַײז ןיא ןעמוקנַײרַא

 ,ןליֿפ ,טַײצ ערעגנעל ַא ןקוק ,ןעשטיא 'ר ףיוא ןקוק ןוא רעטצנעֿפ -

 ןעשטיא 'ר טימ זיא ןעמ גנַאל יוװ ,ןעמוק טינ ןָאק סטכעלש ןייק זַא

 ןַײז ןוא .טרָאװ ַא ןָא ןײגסיױרַא ןוא ןקִיורַאב ךיז ,ךַאד ןייא רעטנוא

 .ןרָאװעג רעקַיור דימּת זיא המשנ

 -רעל טרעהעגֿפױא ןצנַאג ןיא יכדרמ טָאה עיסעצָארּפ רעד ךָאנ

 -עג ןוא דלַאװ ןרעביא טּפעלשעגמורַא ךיז געט עצנַאג טָאה רע .ןענ

 קַאלשנביױט ןיא ןסעזעגּפָא רע זיא גנַאל ןעהעש .ןעלחר ןגעוו טכַארט

 ,טנוװָא ןרָאװעג זיא'ס זַא ןוא .ךיז ןרָאּפ ןביוט יד יווװ ,טקוקעג ןוא

 טָאה רע .רעדילג ענַײז עלַא ןיא ןדנוצעגנָא רעַײֿפ שילעה ַא ךיז טָאה

 קינשעל םוצ ןַײרַא עלַײװ עדעי ,בוטש ןיא ןציזנַײא טנָאקעג טשינ

 ןטימ טֿפָאלש יג רעד יוװ ,טקוקעג לַײװרעד ןוא דיירסיוא ןַא טימ

 ןוא ןרעוו טכַאנ טלָאװעג טשינ טָאה סיעכהל וצ ףיוא יוװ ןוא .בַײװ

 ַא יו ,יכדרמ זיא .ןֿפָאלש ןעגנַאגעג טשינ זיא בוטש ןיא רענייק

 סָארדרַאֿפ ןוֿפ ,ןטייווצ ןיא רעמיצ ןייא ןוֿפ ןֿפָאלעג ,היח ענעגנַאֿפעג

 טָאה חומ רעד .ּפָאק ןרעביא טקעדעגרעביא ךיז ןוא טעב ןיא ןַײרַא

 ןָא טלּפַאלּפעג טָאה רע ןוא רעביֿפ ןיא יו ןדנוצעג םיא ַײב ךיז

 ,ןֿפָאלשעגנַײא עלַא ןענַײז בוטש ןיא זיב ןעלחר וצ טדערעג ,רעהֿפױא

 ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד סױרַא ליטש רעסעװרָאב ַא רע זיא טלָאמעד

 ,ייז ןוֿפ טסרָאיװ ןבלַאה ַא טניווועג טָאה סָאװ ,ןעלחר וצ רעבירַא

 ןעוועג יכדרמ זיא טַײצ עטשרע יד .גָאט ַא ךָאנ גָאט ַא ױזַא ןוא

 -עגסיוא ןעמעלַא טָאה רע זַא ,ךיז טימ ןָאטרַאֿפ ױזַא ,ךעלקילג ױזַא

 .ןעשטיא 'ר וליֿפַא ,ןטימ

 זַא ,ךָאנ םיא ןעמ טריּפש בוטש ןיא זַא ,טקרעמַאב טָאה יכדרמ

 יז יב טסַאג רעטֿפָא וצ ַא ןרָאװעג זיא ,רעטכַאּפ רעד ,עטַאט סלחר

 ךיז רֶע טָאה .ןעשטיא 'ר ןעױרטרַאֿפ וצ ץלַא ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא

 ןעוועג טשינ םיא ַײב גנַאל ױזַא זיא רע סָאװ רַאֿפ ,טמעשעג רעבָא

 -עג טָאה ןעמ זַא ,רעטעּפש .ןדַײמסיױא ןעמונעג ןצנַאג ןיא םיא ןוא

 ,ןרעהוצנָא ןבעגעג םיא טָאה רעטומ יד ןוא ןדייר ןוֿפרעד ןֿפָא ןעמונ

 ,דיומ רעד טימ ןּפעלשוצמורַא ךיז ןרעהֿפױא טשינ טעװ רע ביוא זַא
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 -ורעצ ַא ןרָאװעג יכדרמ זיא ,ןקישסױרַא רעטכַאּפ םעד ןעמ טעוו

 .ןןעשטיא 'ר וצ קעװַא ךַײלג ןוא רעטרעד

 ןעשטיא 'ר ןֿפָארטעג רע טָאה ,ןַײרַא זיא יכדרמ זַא ,לָאמ סָאד

 ןסעזעג עשטיא 'ר זיא ץיה ןוֿפ רעדימ ַא .רֿפס ַא רעביא ןטֿפיטרַאֿפ ַא

 ,טעשטשַארכעצ דמעה סָאד ,ןגױברַאֿפ ןטק-תילט םעד .טַאלַאכ ןָא

 -ַײװ עדעי טשטעװקרַאֿפ ,בַײל עקירָאה סָאד טנַאה ןייא טימ ןבירעג

 ןעירשעג טעמּכ ערב ַא טימ טגָאזעג ןוא ןגיוא יד על

 ,עז ןוא ,שנ-רב ,ףיוא-ייטש ,עז ןוא םוק -- יזח את -- -- ---ש

 סע טָאה גיוא ןייק סָאװ ,טרָא ןַא ןַארַאֿפ זיא ןוּתחּתה ןדע-ןג םעניא

 ןברַאֿפ עטסנעש יד טימ טלָאמעגסיױא סע זיא ,ןעזעג טשינ ךָאנ

 ןיא טשינ טמוק רענייק ןוא ןטלַאהַאב טרָאד ןענַײז ןצַאלַאּפ טנזיוט

 עצנַאג סָאד ןוא .ןדע-ןג ןיא דימּת זיא סָאװ ,ןחישמ רעסיוא ןַײרַא ייז

 חישמ ןוא םיקידצ יד ןוֿפ ןגעװטַײר טימ טלגנירעגמורַא זיא ןדע-ןג

 ,םיקידצ ןוֿפ תומשנ ןעײמרַא ליֿפ רעביא ןוא ייז רעביא טקיטלעװעג

 יד ןיא ןעגנערברַאֿפ ןַײרַא רע טייג ֿבוט-םוי ןוא תבש ,שדוח-שאר

 סָאװ ,טרָא ןטלַאהַאב ַא ךָאנ ךיז טניֿפעג ןטרָאד טַײװ .ןצַאלַאּפ עלַא

 טשינ ןָאק רענייק ןוא .סע טסייה ןדע .טנַאקַאב טשינ ןצנַאג ןיא זיא

 סע זיב ןדע םעד םורַא ךיז טיירד חישמ .ךיז טוט טרָאד סָאװ ,ןסיוו

 ןיא .רופצ-ןק טסייה סָאװ ,טרָא רעדנַא ןַא םיא רַאֿפ ךיז טקעלּפטנַא

 עדמערֿפ עלַא ןוֿפ רעדליב יד טלָאמעגסיוא ןענַײז טרָא ןקיזָאד םעד

 ,ןַײרַא ןיהַא טייג רע .ןָאט סטכעלש ןדִיי טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,רעקלעֿפ

 ןטרָאד ןענַײז סָאװ ,תוֿבָא יד טעזרעד ןוא ןגיוא ענַײז ףיוא-טבייה

 ןוא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןעלחר טעזרעד רע .ןברוח םעד טניז

 טבייה ןַאד .ןטסיירט טשינ ךיז טזָאל יז ןוא יז טסיירט ןײלַא טָאג

 -טרעטיצ ןדע-ןג עצנַאג סָאד ןוא .טנייוו ןוא םיטש ןַײז ףיוא חישמ

 ,טגָאלק ןוא טַײרש רע .טימ םיא טימ ןענייוו םיקידצ עלַא ןוא .ףיוא

 ןטרָאג ןרעביא ןוֿפ למיה רעד ןוא ,ןריט עשילמיה יד ןיא טּפַאלק

 סע זיב ,ףיוא-ןרעטיצ ןעײמרַא טנזיױט קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה טימ

 סָאװ ,לגױֿפ םוצ קנווו ַא טָאג טיג ןַאד .דוֿבּכה-אסּכ םעד טכיירגרעד

 ןיא ןַײרַא-טייג רע ןוא דוֿבּכה-אסּכ ןוֿפ לּפַאטש ןטירד ןֿפױא טייטש
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 טרעװ דוֿבּכה-אסּכ ןוֿפ ןוא .ןחישמ ןבענ ךיז טצעז ןוא טסענ ןַײז

 טרעווש טָאג ןוא ,ףױרַא-טייג חישמ ןוא רופצ-ןק ןֿפורעג לָאמ ַײרד

 טלעוו רעד ןוֿפ םיכלמ עטכעלש עלַא ןחישמ ךרוד ןטָארוצסיױא וצ

 םעד לַא ןגעוו ייז טלייצרעד רע .ןדִיי יד רַאֿפ ןענעכערוצּפָא ךיז ןוא

 ןֿפױא קירוצ טייג ץלַא ןוא .קלָאֿפ ןַײז טימ ןָאט טעװ רע סָאװ ,ןטוג

 יו שינעטלעהַאב ןַײז ןיא קירוצ ךיז טלַאהַאב חישמ ןוא ,טרָא

 שי יי יי נא א א א יא עי יי ישי ייד שיח חד רעִירֿפ

 ןסיורג ןטימ םינּפ ןסקַאװ סעשטיא 'ר יװ ,ןעזעג טָאה יכדרמ

 סחישמ סױרַא-טגָאז רע ןעוו ,ךיז ןלַארטשעצ ןרעטש ןטרעקַאעצ

 ַא טימ ךיז טָאה רֶע .ןעמונעגמורַא םיא טָאה המיא ןַא ןוא ,ןעמָאנ

 -עג ךיז .המשנ עקידניז ַא .קיטשינ ןוא ןיילק ױזַא טליֿפרעד לָאמ

 ןעמונעגּפָא סיֿפ ןוא טנעה םיא טלָאװ ןעמ יװ ,ןצנַאג ןיא טלסיירט

 בַײל טימ טרעהעגנַײא ךיז ןוא ןעמוקעג זיא רע סָאװ וצ ןסעגרַאֿפ

 | | :ןבעל ןוא

 ןיא ןקעלּפטנַא חישמ ךיז טעװ םישדח ףלעווצ ךָאנ -- --- --/

 רעוועג ןטרוגנָא ןוא ןעניורק םיא ןלעוו םיקידצ עלַא ןוא .ןדע-ןג

 טעװ ןרעטש רערַאבטכורֿפ ַא ןוא .תומש עקילייה טימ טצירקעגסיוא

 רע ןוא ןַײז רילָאק ןַײז טעוװ רוּפרוּפ .למיה ןטימ ןיא ןקעוורעד ךיז

 -גַאג רעד ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ גָאט ַײב ןעשטשילב ןוא ןענערב טעוו

 טַײז ןוֿפצ ןוֿפ ןבייהרעד ךיז טעװ שאה דומע ןַא ןוא .טלעו רעצ

 .געט קיצרעֿפ ןרעטש םעד ןגעקטנַא ןייטש טעװ רע ןוא למיה ןזיב

 ןרעטש רעד טעװ ןַאד .ןרעװ ןקָארשרעד טעוו טלעוו עצנַאג יד ןוא

 םיטש ַא .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ םַאלֿפ ןטימ המחלמ ַא ןכַאמ

 -ֿפױא טעוװ דרע יד זַא ,ןצילב ןוא ןרענוד טימ ןּפַאכֿפױא ךיז טעוו

 -סיוא ןוֿפרעד ןלעװ תולייח ןוא ןעײמרַא ליֿפ ןוא ,ןוֿפרעד ןרעטיצ

 -ֿפױא ןוֿפרעד םיור ןיא ךיז טעװ גָאט ןקיבלעז םעד ןיא .ןברַאטש

 ןוא ןצַאלַאּפ ,רעסעלש ליֿפ ןענערברַאֿפ טעװ סָאװ ,םַאלֿפ ַא ןּפַאכ

 יד ןוֿפ ןגַײװצ יד ןיא ןרעוו ןכָארבעצ םיטש ַא טעװ ןַאד .סמערוט

 ;ןֿפורסױא ןוא ךיוה ןעַײרש טעװ יז .ןטרָאג םעד ןוֿפ רעמייב

 ןעמוקעג !ןחישמ רַאֿפ ףיוא-טייטשש ,עקילייה ,ףיוא-טייטש --
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 ליוו רע .בַײװ ןַײז ןעמענקירוצ טייג ןַאמ רעד סָאװ ,טַײצ יד זיא

 -קָאשּפָא ןוא ןבײהֿפױא יז ,טלעוו רעד טימ ריא רַאֿפ ןענעכעדּפָא ךיז

 רעדיוו םיא ןוא ןײטשֿפױא עלַא ייז ןלעו ןַאד ...ריא ןוֿפ דרע יד ןעל

 רעד ןוֿפ קחצי ,טנַאה רעטכער ןַײז ןוֿפ םהרֿבַא .רעוועג ןיא ןטרוגנָא

 ןייג טעװ ,* טריה רעַײרט רעד ,השמ ןוא טנרָאֿפ ןוֿפ ֿבקעי ,רעקניל

 ןַא ןַײז טעו חישמ ןעוו .ןדע-ןג ןוֿפ םיקידצ עלַא טימ ןצנַאט ןוא

 טעװ ןוא רופצ-ןק ןיא ןײגנַײרַא קירוצ רע טעװ ,רעטַאטשעגסיוא

 סָאװ םיקידצ עלַא ןוא ,שדקמה:תיב ןברוח ןוֿפ דליב סָאד ןעז ןטרָאד

 -ענסױרַא ןטרָאד ןוֿפ טעוװ רע .ןרָאװעג טעגרהעגסיוא טרָאד ןענַײז

 קיצרעֿפ ןטלַאהַאב ןטרָאד ייז טעװ ןוא המקנ ןוֿפ רעדיילק ןעצ ןעמ

 טימ רופצ-ךק רעד ןרעוו ןֿפורעג דוֿבּכה-אסּכ ןוֿפ טעװ ןַאד .געט

 חישמה:ךלמ םעד ןעזרעד טעװ טָאג ןוא ףױרַא ןלעוװ ייז .ןחישמ

 רע טעוװ ,רעוועג ןיא טרוגעגנָא ,רעדיילק-המקנ יד ןיא ןָאטעגנָא

 -נוה ַײרד יד ןַאד ןלעװו ןרעטיצֿפױא ןוא .ּפָאק ןיא ןָאט שוק ַא םיא

 ,למיה ןייא וצ ןָאט קנּוװ ַא ןַאד טעװ טָאג .ןעלמיה קיצנַײנ ןוא טרעד

 טעוו ןוא ,ןָא תישארב-ימי:תשש ןוֿפ ןעוועג ןגרָאברַאֿפ זיא סָאוו

 טימ טצירקעגסיוא זיא סָאװ ,ןיורק ַא ץַאלַאּפ ַא ןוֿפ ןעמענסױרַא

 ,ןעוועג טניורקעג טָאג זיא ןיורק רעקיבלעז רעד ןיא .תומש עקילייה

 ןוֿפ ןעמונעג המקנ רע טָאה ריא ןיא .םי םעד ךרוד ןענַײז ןדַיי ןעוו

 ַא רעדיוו םיא טעוװ ןוא ןחישמ ןָאטנָא רע טעװ ןיורק יד ןוא .ןהערּפ

 םיא ןלעװ ןעײמרַא עטשרעבייא ןוא ןגעװטַײר עקילייה ןוא ,ןָאט שוק

 ןַײרַא טעו רע .ןרעו טניורקעג רֶע טעװ עלַא יד ןוֿפ .ןעלגנירמורַא

 סָאװ ,םיכָאלמ עטשרעבייא עלַא יד ןעז טעוװ רע ןוא ץַאלַאּפ ַא ןיא

 ,ןברוח ןֿפױא קיביײא ןענייוו סָאװ ,ןויצ ןוֿפ םילֿבא ןֿפורעגנָא ןרעוו

 -סיוא עלַא ןיא ןָאטעגנָא ןוא טניורקעג טרָאד ןוֿפ סױרַא רע טעוװ ןַאד

 םורַא ןעײמרַא עקילייה ליֿפ ןוא ןביוא ןוֿפ ןוא ןטנוא ןוֿפ ןעגנוטַאטש

 למיה ןוֿפ טגנעה סָאװ ,טכיל ןייא ןעזרעד טעװ טלעוו עצנַאג יד .םיא

 טעוװ טלעוװ עצנַאג יד ןוא ןייטש סע טעוװ געט ןביז .דרע רעד זיב

 .ךעטסַאּפ (שירעמשטייד ןויכ ַא טימ) *
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 ,םימכח יד רעסיוא ,רענייק ןוא ,ןרעו טלמוטעצ ןוא ןקָארשרעד

 יד ,זיא סָאד סָאװ ןסיו טשינ טעוװ .תודוס ףיוא ךיז ןענעק סָאװ

 םעניא דרע רעד ףיוא ןרעװו טניורקעג רע טעװ געט ןביז עצנַאג

 ריא טעװ רע .יז טייטש געוודייש ןֿפױא .רֿבק סלחר -- רוּפצ-ןק

 טסירטעג טעוװ יז ןוא ןטסיירט ריא טעוװ ןוא הרוׂשב יד ןגָאזנָא

 טכיל סָאד קעװַא טעוװ ןַאד .ןשוק םיא ןוא ןייטשפיוא טעוװ יז .ןרעוו

 .ןעמלַאּפ ןוֿפ טָאטש יד ,וחירי ןיא ןלעטשּפָא ךיז טעװ ןוא טרָאד ןוֿפ

 ,רוּפצ ןק ןוֿפ טכיל םעד ןיא ןַײז ןטלַאהַאב רע טעװ םישדח ףלעווצ

 ןוא דרע ןוא למיה ןשיווצ טכיל סָאד ןלעטשֿפױא רע טעװ ךָאנרעד

 -ןק םענוֿפ ןקעלּפטנַא ךיז רע טעװ טרָאד ןוא ,לילג ןיא ןעור טעוו

 טעװ גָאט םענעי ןיא .טרָא ןַײז וצ ןייגקירוצ טעװ ןוא טכיל-רוּפצ

 ןטייווצ ןיא זיב למיה קע ןייא ןוֿפ ןרעטיצֿפױא דרע עצנַאג יד רעדיוו

 -- -- -- -- ןעמוקעג זיא חישמ זַא ,ןעז טעװ טלעוװו עצנַאג יד ןוא

 ךעלקילג ןוא ,ןַײז טלָאמעד טעװ סָאװ ,רעד ןַײז טעוו ךעלקילג,

 יג קי = יי == הוא ?4ןליז .טיֿביטלַאמעד טצוװ סָאװ .,רעד זַײז טעװ

 טָאה רע זַא ,טביולגעג ןוא ןעשטיא 'ר ףיוא טקוקעג טָאה יכדרמ

 .המששנ-תילע טציא

 ןיא דלַאװ לקיטש ַא ןעזעג ךיז טָאה רעטצנעֿפ םענעֿפָא ןכרוד

 קינשעל רעד טָאה לַאטש םַײב .ןעגנַאגרַאֿפ זיא ןוז יד --- ןעמַאלֿפ

 זיא ,קעצַאװ ,ץעגייש רעקירעינצרעֿפ ןַײז .דרעֿפ סָאד טקיניײרעג

 -עג םיא ,ןרעיוא יד רַאֿפ ןטוליֿפ ןטלַאהעג ,רעסעװרָאב ַא ןסעזעג

 ןוֿפ ,ןסירעגּפָא ךיז טָאה טנוה רעד .לדנייטש ַא ןֿפרָאװעג ,טצייר

 ַא טימ ןַײרַא קסיּפ ןיא טּפַאכעג םיא ,ןייטש םעד רעבירַא טעּפמיא

 -עלַאב םוצ טּפעלשעגקירוצ ךיז רענעדירֿפוצ-טשינ ַא ןוא ַײרעליב

 | | ,סָאב

 ,טרעױדַאב ,ןקעצַאװ ףיוא ,קינשעל ןֿפױא טקוקעג טָאה יכדרמ

 רעד רעביא ,ָאד ןוא ,םירומח יד יװ ןבעל ,טשינ רָאג ןסייוו ייז סָאװ
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 ַא ןיא .ןטלעװ ֿבורח טכַאמ ןוא טיוב סָאװ ,עשטיא 'ר טציז ,טנַאװ

 ןעמונעגמורַא םיא טָאה תונמחר סיורג

 -רַאה ןוא ןיכדרמ ןעזרעד ,רֿפס םעד טכַאמרַאֿפ טָאה עשטיא 'ר

 :טגָאזעג קיצ

 .יכדרמ ,ןעמוקעג טסיב וד סָאװ ,טוג ---

 ,טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה עשטיא 'ר יװ ,טקוקעג טָאה יכדרמ

 ןזַײרּפש ןעמונעג .טנַאה ַא ןיא טנַאה ַא ןבירעג ,טַאלַאכ םעד ןָאטעגנָא

 -מייה טליֿפרעד יכדרמ ךיז טָאה ,רדח ןרעביא רעטמױרעגֿפױא ןַא

 ,טקערקעג ךיז טָאה יכדרמ .ןלייצרעד ץלַא םיא ןעמונעג ןוא רעכעל

 ףיױא רע טָאה .ןרעטנַאלּפסױרַא ךיז טנָאקעג טשינ ,ןרָאװעג טיור

 ןיא ןוא טרעטנָאלּפרַאֿפ רעמ ךיז ,בייהנָא ןוֿפ ןביוהעגנָא ַײנ סָאד

 ןעלחר טימ הׂשעמ יד ןעשטיא 'ר ןבעגעגרעביא רעטרעוו עכעלטע

 טָאה רע סָאװ ,טַײצ רעצנַאג רעד ךרוד זַא ,טקרעמַאב טָאה יכדרמ

 טשינ ךיז לָאז רע ,טקוקעגנָא טשינ םיא עשטיא 'ר טָאה ,טדערעג

 ,ןגָארקעג רעביל ךָאנ םיא טָאה רע ןוא ,ןרילרַאֿפ

 ןביוהעגנָא ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ,טרעהעגסיוא טָאה עשטיא 'ר

 :סעומש םענעסירעגרעביא ןַא טצעזעגרָאֿפ טלָאװ רע יװ ,ןדייר וצ

 -- -- -- הגרדמ עטשרע יד טכיירגרעד טסָאה ,סע טסייה ---

 ,ןסיוו טסלָאז !טוג !טוג -- -- טשינ ךיוא סָאד ןכיירגרעד ערעדנַא

 קידצ ןוֿפ תושר םעד ןיא ןבעגרעביא ךיז ףרַאד דִיי רעכעלרע ןַא זַא

 ,דסח .,הניב ,המכח ךיז ןיא ללוּכ זיא קידצ רעד ןעד .שֿפנו ֿבלב

 ,תוריֿפס עלַא ךיז ןיא ללוּכ זיא רע ?ךיא גָאז סָאװ --- -- -- הֿב"הא

 יד ּוװ ,ליוה עקניל ןייק ,לאמׂש ללח ןייק ץרַאה םורַא טשינ טָאה

 עדייב ןוֿפ טָאה שטנעמ ַא זַא ,וטסלָאז ןסיוו ןעד .הטילש ןבָאה תוּפילק

 ללח רעד .לאמׂש ללח ַא ןוא ןימי ללח ַא ,סללח ייווצ ץרַאה ןטַײז

 וו ,םד טימ לוֿפ זיא לאמׂש ללח רעד ןוא תוינחור זיולב זיא ןימי

 .געוו ןכַײלג ןוֿפ שטנעמ םעד ּפָארַא-ןריֿפ ןוא ןציז תוּפילק יד

 ,רדח םעד ךרוד לָאמ עכעלטע עשטיא 'ר זיא רעטחומרַאֿפ ַא

 ,טלעטשעגּפָא קירוצ ךיז ןוא דרָאב עטכידעג ,עצרַאװש יד טַײקעג

 ןוֿפ סױרַא ךיז טסוט וד רעמ סָאװ זַא ,וטסלָאז ןסיוו ןעד ---
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 סָאד ,קידצ םעד ןוֿפ תושר םעד ןיא רעביא ךיז טסיג ,תוימשג

 ןַײד טרעוו ,המשנ ןַײד ,ןוצר ןַײד קידצ םעד רעביא-טסיג ,טסייה

 סָאװ ,המשנ סקידצ םוצ ,ןוצר סקידצ םוצ םיֿפּתוש המשנ ןַײד ,ןוצר

 ןוֿפ ץרַאה סָאד זיא ,ןסיוו וטסֿפרַאד ,הֿבהַא ןוא .הֿבהַא ולוּכ ןענַײז ייז

 ןונמַא תֿבהַא ןיא עטסקירעדינ יד .תוגרדמ טָאה הֿבהַא .טלעוו רעד

 רָאט ,עטסקירעדינ יד וליֿפַא ,הגרדמ ַא ךיז ןיא ןקיטשרעד .רֵמּתו

 טסיב וד זַא ןוא .תוגרדמ עלַא ןייגכרוד זומ ןעמ -- טשינ ךיוא ןעמ

 דֿבע ןייק ןרעו טשינ לָאמ ןייק טסעװ ,תוגרדמ עלַא ךיז יא ללוּכ

 ץלַא לאמׂש ללח רעד טרעוו ,וטסײטשרַאֿפ ,טלָאמעד .ערה-רצי םַײב

 ןוא ןדניװשרַאֿפ תוּפילק יד ,ןַײא-טנקירט םד סָאד ,רענעלק ריד ַײב

 ַא וצ הגרדמ רערעקירעדינ ַא ןוֿפ ןגַײטש ןייא ןיא טסטלַאה ןיײלַא וד

 ענעגייא יד ,ןוצר ןקיבײא םעד ךיז ןיא טסליֿפרעד וד זיב ,רערעכעה

 טסריּפשרעד ,זיא קידצ ַא סָאװ ,ןַײז וצ גיׂשמ תלוכיב טסיב ,המשנ

 סקידצ ןטימ ןשעל סע טסליוװו ןוא םירֿבא ענַײד עלַא ןיא רעַײֿפ ַא

 | | ,קילב ַא ,טרָאװ ַא

 ,רעמיצ ןרעביא טזַײרּפשעג ,ןדייר טרעהעגֿפױא טָאה עשטיא 'ר

 טימ טלָאװ רע יו ,ןרעטש םעד טלרינשרַאֿפ ,עצנָאװ יד טַײקעג

 | ,טהנעטעגנַײא ךיז

 ןיא טלעטשעגּפָא ךיז עשטיא 'ר טָאה -- ףרעה טסגעמ --

 רעד ךָאנ דלַאב ,קירוצ ףלעווצ רָאי ַא טימ -- רעמיצ קע ןטייווצ

 .תוֿבשחמ עטכעלש ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טנָאקעג טשינ ךיז ךיא בָאה ,הנותח

 -עג טלָאמעד ןיב'כ .הגרדמ רעטשרע רעד ןיא ּפָאק ןרעביא ןסעזעג

 ַא טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה עלעדנעמ 'ר ןוא .עכסישּפ ןייק ןרָאֿפ

 ;רימ ךיא טכַארט .ןעגנולקעג םיא טימ ןיוש טָאה טלעו יד .םש

 ןיא ןעמוקעג -- הווה ךּכ ןוא .קצָאק ןייק ןּפַאכרעבירַא ךיז לעוו'כ

 טֿפור .ארובה:תדוֿבע וצ חוּכ ןטעבעג ןוא לטיווק ַא ןבירשעג ,קצָאק

 זיב וטסיב ּוװ; :יבר רעד ךימ טגערֿפ .ןַײרַא-םוק'כ .ןַײרַא ךימ ןעמ

 וטסליוו סָאװ ָאט, ."עכסישּפ ןייק, :ךיא רעֿפטנע .??ןרָאֿפעג רעהַא

 ,סקָא; :רעכעה רע טַײרש .ךיא גַײװש .יבר רעד טַײרש -- "?רימ ןוֿפ

 יאדווַא ריד ךיא לעוװ ,ןֿפלָאהעג טשינ ריד טָאה רעכסישּפ רעד זַא
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 ריד רַאֿפ .תושר ןַײז ןיא רעביא ךיז ביג ,קירוצ-רָאֿפ ןֿפלעה טשינ

 ַא .הגרדמ עטשרע יד ךרוד טציא טסייג .המוקּת ַא ָאד ךָאנ זיא

 רעד םורַא זיא רמוח רעד גנַאל יו קידניז ןליֿפ ךיז ףרַאד שטנעמ

 גיׂשמ ןוא ןוצר םענעגייא םעד ןליֿפרעד טסעװ וד זַא ןוא ,המשנ

 | ."ןרָאֿפ וצ םוק טלָאמעד ,זיא רעכסישּפ רעד רע ןַײז
 רע יו ,רעטצנעֿפ םַײב ןסעזעג טַײצ עגנַאל ַא ךָאנ זיא .יכדרמ

 .טדערעג טשינ ןיוש טָאה עשטיא 'ר שטָאכ ,טרעהעגנַײא ךיז טלָאװ

 ךיז טמַאלֿפעצ דלַאװ ןרעביא למיה רעד יו ,טקוקעג טָאה רע

 זַא ,ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא .,רוּפרוּפ יװ טיור טרעוו ,רעקרַאטש ץלַא

 טעוװ רע ןעוו ,ןָאטנָא טעו חישמ סָאװ ,רעדיילק-המקנ יד ןענַײז סָאד

 ןיא טקוקעג ,ןסעזעג יכדרמ זיא רעכעלקילג ַא .רופצ-ןק ןוֿפ סױרַא

 ,רעכיוה ַא ,חישמ יו ןעזעג ןוא זיא רע ּוװ ןסעגרַאֿפ ,ןעמַאלֿפ יד

 םענרוּפרוּפ ַא ןיא טליהעגנַײא ,דרָאב רעקידרעַײֿפ ַא טימ ,דַיי רעלעג

 .ןדע-ןג ןיא םורַא ךיז טיירד ,ןסַאּפ עצרַאװש טימ תילט

 ּפָארַא טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג לסיירט ַא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה רע

 טמוק יװ .ָאי .השק סעּפע םיא זיא'ס זַא ,טליֿפרעד ןוא גרַאב ַא ןוֿפ

 טלעטשעגרָאֿפ דימּת ךיז טָאה רע ?רעלעג ַא ןַײז לָאז חישמ ,סע

 זַײװכעלסיב ךיז טָאה רעיורט ַא ...דרָאב רעצרַאװש ַא טימ ןחישמ

 ַא טָאה ןגיוא עיורג ,עסיורג יד ןוֿפ .םינּפ ןטַאמ ןַײז רעביא טגיילעצ

 ַא טלָאװעג ,ןסירעג ךיז טָאה םיא ןיא ץלַא ןוא טקוקעגסױרַא רעצ

 .סעּפע טלָאװעג ,טלעטשעגֿפױא קיטסַאה ךיז טָאה רע .ןָאט יירשעג

 "עג טשינ רענייק ןיוש בוטש ןיא זיא -- עשטיא 'ר ןטוג םעד ןגָאז

 ווו ,ץַאלּפ ןקידייל םעד ףיוא טקוקעג טונימ ַא רעביא טָאה רע ,ןעוו

 לוֿפ ןעוועג ץלַא ךָאנ טלָאװ ץַאלּפ סָאד יװ ,ןענַאטשעג זיא עשטיא 'ר

 ףיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא ,טצעזעגקעװַא קירוצ ךיז ,לבוקמ ןטימ

 ןוא רעטצנעֿפ םענעֿפָא םַײב ןיילַא רענייא ןציז ןבילבעג ,טנעה יד

 ,רעלעטש יד ןיא ןעקעמ תומהב עטקנעברַאֿפ יד יו טרעהעגנַײא ךיז

 ךיז ןבָאה רעמַײב עװָאנסָאס עקיטַײצ יד .טכַאנ ןרָאװעג זיא'ס

 חיר רעייז טימ ןבָאה סעּפיל .ךעּפ ןלעג טימ טֿפירטעג ,טנֿפעעצ

 -עגסיוא ןסקיוועג ןענָאילימ ןבָאה דלַאװ ןיא ףיט ןוא טכַאמעג דימ
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 ענשוד ןיכדרמ זיא --- ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא םעטָא ןטצעל םעד טכיוה

 ןבָאה רעמייב יד .רעמיצ ןיא ןציזנַײא רעמ טנָאקעג טשינ ,ןרָאװעג

 ַא ,לסַײװ יד ןוא .ןטכָאלֿפעג ךיז ןגַײװצ טימ ןגַײװצ ,טכליהעג ךיז

 עסַאלב יד ןענישרעד ןיכדרמ רַאֿפ זיא --- ןעקנווועג טָאה ,ענעלָאטש

 ,עליטש עריא טימ ,ןגיוא ,טכַאנ יד יוװ ,עצרַאװש עריא טימ ,לחר

 טָאה םיא .טענגַאמ ַא טימ יו ןגיוצעג ,ןֿפורעג ןוא טירט עקיגייב

 דלעֿפ ןֿפױא ןציז ,ךעטסַאּפ ַא ןַײז ,ֿבקעי ןסייה טלָאװעג טלָאמעד ךיז

 == -- -- לחר עסַאלב יד ןֿפור ,ןליּפש ןוא ליומ ןיא טײלֿפ ַא טימ

 דלַאװ ןיא טכַאנ ַא 6 לטיּפַאק

 ךיז טָאה ,ֿפָאלשעג ןיוש ןענַײז עלַא ןעוו ,טכַאנ ַײב טעּפש

 -רָאב ַא ןֿפָאלעג ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד טעֿבנגעגסױרַא ליטש יכדרמ

 -סיוא םיא טָאה ךרָאש רעטסנעלק רעד .זָארג ןטכַײֿפ ןרעביא רעסעוו

 טימ .םיא ךָאנ ךיז ןגָאי ןעשטיא 'ר טימ עטַאט רעד זַא ,טכַאדעג

 ןוא זָארג ןטקעדַאב יוט ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז רע טָאה רעטיצ ַא

 טײקשירֿפ ַאזַא ןוא .יוט ןיא סיוא ךיז ןשַאו ןטולב יד יו ,טליֿפעג

 רעֿפַײטש זיא רעּפרעק רעצנַאג רעד זַא ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה

 | | .ןרָאװעג

 עסַאלב סָאד ןזיװַאב ןיוש ךיז טָאה רעטצנעֿפ סָאד קידנרירנָא

 עזיול א .גיוא עצרַאװש ,עסיורג יד טימ ,רָאהדלַאװ ןטימ םינּפ

 ,לדיילקרעטנוא ץרוק טכַײל ַא ,לברַא עצרוק טימ עזולב עטזָאלעצ

 ריא טימ זיא רע ןוא זדלַאה ןַײז םורַא ןטכָאלֿפעגמורַא ךיז טָאה יז

 .ןַײרַא דלַאװ ןיא קעוװַא

 ,טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג ןעלחר טימ יכדרמ זיא ,עכעלקילג

 ןכעטש ךעלגַײװצ עטנקירטרַאֿפ ,ןעלדָאנ עװָאנסָאס יו טליֿפעג טשינ

 טלעטשענּפָא ךיז עלַײװ עדעי ,טנעה יד טקירדעג רעטסעֿפ ,סיֿפ יד

 :טלּפַאלּפעג ןוא טשוקעג ךיז ,םיוב רעדנַא ןַא רעטנוא
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 !עלחר ןַײמ ---

 !לגנִיי ןַײמ ---

 יד ןוֿפ ןציּפש יד ךרוד .טגיוועג ליטש ךיז טָאה דלַאװ רעד

 ךרוד לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ זיא ,סענורטס ענעגיוצעגנָא ךרוד יו ,רעמייב

 טַײװ טכליהעגּפָא ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא דלַאװ רעד טָאה ,לטניוו ַא

 ,ףיט ןוא

 יד טימ טליּפשעג ךיז ,דלַאװ ןרעביא ןענַאטשעג זיא הנֿבל יד

 טרַאשעג ךיז סנטָאש יד ןבָאה -- רעטעלב יד טימ ,ךעלמייב עניילק

 עכיילב תונחמ יוװ ,תויח עקידנעקניה יוװ ,רעמייב עכיוה יד ןשיווצ

 ,לגיײֿפ

 טימ .עּפיל רעטילבעצ א רעטניה טצעזעג ךיז טָאה לרָאּפ סָאד

 יז ןבָאה ,ךעלמילב עסַײװ ,עניילק טימ ןרָאװעג ןטָאשעגּפָא לָאמ ַא

 ,רעצרעה עגנוי יד ןוֿפ ןוא טנעה יד רַאֿפ טּפַאכעג ךיז עכעלקילג

 עמוטש ַא ,גנַאזעג םוטש ַא ךיז טָאה רעלַײמ עטנֿפעעצ םיוק יד ןוֿפ

 ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא ןסירעג דיײרֿפ

 ןעלחר ןבָאה ,ןעמולב עװָאּפיל עקידעקעמש יװ ,ןּפיל סיכדרמ

 טכַאנ רעד ןיא סיוא-טכיוה יז יו ,טליֿפרעד יז טָאה .טגיװעגנַײא

 טָאה לטניוו ַא יוװ טכַײל ןוא .טשינ טרעוװ ,םעטָא ןטצעל ריא ןַײרַא

 :טעשטשעיּפעג ךיז ןוא ןיכדרמ םורַא ןטכָאלֿפעגמורַא ךיז יז

 ..ישעטַאט ןַײד רַאֿפ ארומ ױזַא בָאה'כ זַא --

 ...עלחר ,ןבָאה ארומ טשינ טסֿפרַאד ---

 ..רעכַײר ַאזַא זיא ישעטַאט ןַײד זַא --

 ? רעבירעד ---

 ..רעטכָאט ַא סרעטכַאּפ ַא ןיב ךיא ןוא ---

 ןגרָאמ ךיא גָאז ,טסליוװ וד זַא !עלחר ,ױזַא טשינ דייר ,ייג ---
 ?טוג ,ביל ךיד בָאה'כ זַא ,ןטַאט ןַײמ

 !טשינ גָאז ,עטינ --

 ?עלחר ,סָאװ רַאֿפ ---

 -- -- -- ישעטַאט ןַײד ןוא !לדיימ םערָא ןַא ןיב'כ לֵַַײוו ---

 !גָאז ?ישעטַאט ןַײמ ,סָאװ ---
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 -ייצ עסַײװ יד טימ פיל עטשרעטנוא ריא ןסיבעגנַײא טָאה לחר

 :טנעה עדייב טימ ןיכדרמ טּפַאכעגמורַא ןוא רענ

 ?ביל ךימ טסָאה --

 !עלחר ןַײמ ---

 ?ביל קרַאטש ---

 !לצעק ןַײמ ---

 ?ןלעװ טשינ טעװ רע זַא ָאט ---

 ?רעוו ---

 !ישעטַאט ןַײיד ---

 !ןלעוװ ָאי טעוו רע ---

 ?טשינ זַא ןוא ---

 ?טשינ זַא --

 ?ןֿפרַאװקעװַא ךימ וטסעוו ---

 !טשינ לָאמ ןייק ?ךיד --- ךיא --

 !לגנֵיי ליווװ ןִיַימ ---

 רעד ףיוא ןעלחר ןעמונעג טָאה יכדרמ .טשוקעצ ךיז ןבָאה ייז

 ,סיוש

 עדייב רימ ןלעװ ,עלחר ,ןלעוװ טשינ טעוװ עטַאט ןַײמ ביוא --

 | ?טוג ,קעװַא

 ! טוג --

 ןשירֿפ ןדַײנשנָא לעוו'כ .לביטשדלַאװ ןיא ןעניווװ ןלעוו רימ ---

 ןָאט ףרָאװ ַא ךיז ןלעװ עדייב רימ ןוא לביטש לוֿפ ַא ןקַאּפנָא ,ייה

 | !ױזַא ,טסעז .רעסַאװ ןיא יוװ ,ןַײרַא ייה ןיא

 -עגקעװַא טָאה יכדרמ .ךָאמ ןֿפױא ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה ייז

 ,ךעלמילב-עּפיל עסַײװ טימ טצירּפשַאב ,ּפָאק ןצרַאװש סלחר טגייל

 ןווָאכוּפ ןטכַײֿפ ןטימ ןוא םָאװש ַא ןסירעגסיוא ,סיוש ןֿפױא ךיז וצ

 ןעמערב עדימ יד ,ןקַאב עטמַאלֿפעצ סלחר טליקעג רע טָאה לּפעק

 עטשרעטנוא יד טזָאלעגּפָארַא ןוא ןגיוא יד טערומשזרַאֿפ טָאה לחר

 ;ּפיל

1 
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 זדנא טעוו ןעמ .לביטשדלַאוװ ןיא ןעניוו טשינ ליוו'כ --

 -- -- -- ןּפַאכ

 ?ןעד ווו ---

 !לייה רעד ןיא ןעניווו רימָאל ---

 ?עטוג-טשינ ךָאד ןעניווו טרָאד ---

 ?ארומ וטסָאה ---

 ?ךיא --

 טָאה רע .ןגיוא יד רַאֿפ ןעקנוֿפ ןעזרעד יכדרמ טָאה לָאמ ַא טימ

 זיא שטַאּפ רעד ןענַאװ ןוֿפ ןעז טלָאװעג ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד ַא

 יו הׂשעמ-תעשב טליֿפעג ןוא םַאלֿפ ַא טּפַאכעג רע טָאה ,ןעמוקעג

 -נורּפשעגֿפױא זיא רע .ליומ ןיא םיא ַײב ךיז ןעלקָאש רענייצ עלַא

 ןענַאטשעג זיא לּפַאק ַא ןיא ןוא לטסעוו ןזיולב ןיא רעטָאֿפ רעד .ןעג

 ןטלָאװ ייז יו ,טקַאהעגּפָא ןעוועג ןענַײז תולוק יד .ןעירשעג ןוא

 ;ליומ ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא

 ָיִד ,לארׂשי עשוּפ וד ,ןטכערסיוא רָאי טסיוװ ַא ךיז טסעװ --

 רַאֿפ !טכַאנ ַײב ןדיימ טימ ךיז ןּפעלשוצמורַא יוװ ןזַײװ ריד לעוו'כ

 וד ביוא !וד ,לארׂשי רכוע וד ,ןבעגקעװַא ךיד ךיא לעװ רעטסוש ַא

 יןגעװ ריֿפ עלַא ףיוא ייג ,ןטַאט ַא ןגלָאֿפ טשינ טסליוו

 יװ טליֿפעג ,ןטסױֿפ עטשטעװקרַאֿפ טימ ןענַאטשעג זיא יכדרמ

 ץרַאה םַײב .ןַײרַא ןֿפײלש יד ןיא םיא טגָאלש טולב עצנַאג סָאד

 -גַײא ךיז ןוא ,ןסירעגסיוא ןטרָאד סעּפע טלָאװ ןעמ יוװ ,ליוה טרעוו

 ,ןטַאט ןֿפױא ןֿפרַאװ טשינ ךיז לָאז רע ,תוחוּכ ענרעזַײא טימ ןטלַאהעג

 טינ טעוװ רעטָאֿפ םעד ןעמוקוצַײב זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע שטָאכ

 ,טכַײל ןַײז

 ךָאנ טרַאשעגכָאנ ךיז טָאה סָאװ ,רעטכַאּפ רעד טָאה לַײװרעד

 טּפעלשעג יז ןוא ּפָאצ ןרַאֿפ רעטכָאט יד טּפַאכעגנָא ,ןטַאט סיכדרמ

 ,םיהַא תולוק טימ

 ןָאק רע זַא ,ָאד טייטש רעטָאֿפ רעד זַא ,ןסעגרַאֿפ טָאה יכדרמ

 ןֿפױא ףױרַא רע זיא ,היח ַא יװ ,גנורּפש ןייא טימ ,ןרעו טעגרהרעד

 :ןעשוד ןעמונעג ןוא ןֿפרָאװעגרעדינַא םיא ,רעטכַאּפ
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 !ןגָאלש טסעװ ףןגָאלש טסעװ --

 ןוא רעטכַאּפ ןוֿפ טּפעלשעגּפָארַא םיוק םיא טָאה רעטָאֿפ רעד

 זיא ןעינק עקידנרעטיצ ,ןטסױֿפ עטשטעװקרַאֿפ טימ ,רעטמדעצ ַא

 ןֿפױא ךיז רע טֿפרַאװ טָא-טָא זַא ,טליֿפעג ןוא ןענַאטשעג יכדרמ

 :טנוה רעטרעטַאמעגסיוא ןַא יו ,טעשעהעג טָאה רע .ןטַאט

 ךיוא ּפעלק ןייק וליֿפַא ,ןֿפלעה טשינ רָאג טעוו'ס ,עטַאט -

 | ףעלחר טימ ןבָאה הנותח לעוו'כ ,טשינ
 -ָארגעג רעטָאֿפ רעד טָאה -- !יכדרמ ,ןבעל ןַיײמ יב טשינ ---

 בָאה'כ ןוא עטַאט ךָאנ ךיא ןיב לַײװרעד -- טנַאה רעד טימ טעשז

 ַײב טסעװ וד !וד ,לארׂשי רכוע ,וד ,ךיוא העד ַא ,ךיז טכַאד ,ךָאנ

 ?ןָאטנָא רימ וטסליוו תוּפרח ?טסרעה ,ןטַײז ריֿפ עלַא ףיוא ןעילֿפ רימ

 ןרַאֿפ ןיכדרמ טּפַאכעגנָא ןוא ןָאטעג יירשעג ַא רעטלַא רעד טָאה ---

 -ייא טייהרעקידעבעל רעסעב ךיד ךיא לעװ ןבָארגַאב -- !? קידרעג

 | !ןּתֹוחמ ַא רַאֿפ רעטכַאּפ החמׂש ןעמענ וצ רעד

 טנעה סנטלַא ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא ךיז יכדרמ טָאה --- !ּפָא-זָאל ---

 ,םײהַא רעסעב ייג ?ףָאט הריֿבע ןַא לָאז'כ ,טינ טסליוװ וד ביוא ---

 ,רימ רַאֿפ ןגָאז טוג טשינ ןָאק'כ ,ךימ טסע הּפכנ יד ןעד ,עטַאט

 !םייהַא ייג !עטַאט

 ןסָאשעגסיוא רעטלַא רעד טָאה -- ?ןטַאט ַא ןגָאלש טסליװ ---

 .ןיכדרמ וצ טזָאלעג ךיז ןוא

 ,ןכָארבעגּפָא יז ,גַײװצ ַא ןעזרעד ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה יכדרמ

 ;ןטסָאמרַאֿפ ךיז ןוא ,ערָאק סַאּפ ַא קידנסַײרטימ

 ןעמוקרעטניהַא רימ טעװ סע רעוו ,ךיא לעװ ןענעגרהרעד --

 !טנַאה רעד רעטנוא

 רע .רעטניהַא ףיוא טקורעגּפָא ךיז טָאה םהרֿבַא רעטלַא רעד

 ןיא םיוב ןטימ ןענַאטשעג זיא רע יוװ ,ןיכדרמ ףיוא טקוקעג טָאה

 -עג רעסעב טשינ ךיוא זיא רע זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא ןוא טנַאה רעד

 ייֵז יב ןיוש ןיא סָאד זַא ,ןַײרַא ןטַאט ןיא ? טָארג ןוז רעד זַא ,ןעוו

 ."ץיּפָאק א, ,ךעלנע ,ןטָארעג זיא? -- .ןקַאנ1
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 זיא סעּכ רעד ןוא ,םינהוּכ ייז ןענַײז םניחב טשינ ,החּפשמ רעד ןיא

 י ,קעװַא םיא

 טשינ רענייק דלַאװ ןיא ןיוש זיא ,טקַיורַאב ךיז טָאה יכדרמ זַא

 ,רעמייב יד ןשיווצ טזַײרּפשעג רע טָאה רעטרעטַאמעגסיוא ןַא .ןעוועג

 טנָאיעגּפָא טלָאװ רע יו ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג ףרָאװ ַא עלַײװ עדעי

 רֶע זיא טַײצ ערעגנעל ַא .טלעטשעגּפָא ךיז ןוא ,ןעניב עקידנעמושז

 ,ןבעל ןוא בַײל טימ טרעהעגנַײא ךיז ןוא םיוב ַא רעטנוא ןענַאטשעג

 .טשיור סע יצ ,ןרעיוא יד ןיא םיא ַײב טעמושז סע יצ ןסיוו טלָאװעג

 -- ןטַײז עלַא ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה שיורעג סָאד .דלַאװ רעד ױזַא

 טָאה דלַאװ ןשרעיוּפ ןוֿפ .לסַײװ רעד ןוֿפ ,למיה ןוֿפ ,רעמייב יד ןוֿפ

 -ייֵצ ןוֿפ ןקַאנק יװ ,לגילֿפ ןוֿפ ןשטַאּפ יו ,ןעלּפַאצ ַא טרעהעג ךיז

 טלָאװ דניק ַא יו ,ןעירשעג :זַאקעב ַא טָאה דלַאװ ןיא ףיט .רענ

 לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ טָאה הנֿבל רעד רעטנוא לסַײװ יד ןוא .טנייוועג

 טָאה .ןגיוא עשיֿפלעװ יוװ ,ןָאטעג דניצ ַא ךיז רעמייב יד ןשיווצ

 ףיוא ףױרַא קערש ןוֿפ ןוא *סעשטשערד עטלַאק טליֿפרעד יכדרמ

 ,םיוב ןטלַא ןָא

 חרזמ ןוֿפ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,דלַאװ ןֿפױא טקוקעג טָאה רע

 רעמייב יד ןשיװצ יװ ,ןעזעג טָאה רע .קצָאלּפ רעביא זיב ֿברעמ וצ

 לגילֿפ עקרַאטש ןוֿפ ןּפַאלק סָאד טרעהעג ,ךעלרעַײֿפ ענירג ךיז ןדניצ

 טימ .ךיז טקעװ דלַאװ רעקידארומ ,רעסיורג רעד יוװ ,טליֿפעג ןוא

 ןסירעגּפָא ךיז טלָאװ דש ַא יװ ,טניוװ ַא ןֿפָאלעגנָא זיא ַײרעֿפַײֿפ ַא

 -יירב יד .טלסײרטעגרעדנַאנוֿפ ךיז טָאה דלַאו רעד ןוא ,לייה ַא ןיא

 -יטש טימ ןדָאלַאב למיה רעד ,דלַאו רעד ,רעדלעֿפ ענעסקַאװַאב עט

 ןיא טגיילעצ ךיז ,סיורג ױזַא ןעזעגסיוא טָאה ץלַא -- סנקלָאװ רעק

 ךיז יכדרמ טָאה .תוחיר רעטנזיוט טימ טמעטָאעג ,ןַײרַא טכַאנ רעד

 "רעד טָאה רע .דניק ַא יװ ןֿפלָאהַאבמוא ןוא ךַאװש ױזַא טליֿפרעד

 ןוֿפ יו ןעזעג ןוא םיוב םַײב ןטלַאהעגנָא רעטסעֿפ ךיז ,טירט טרעה

 יד ּוװ ,טרָאד ןוא ןשטנעמ עכיוה םיא וצ ןייג ןעמענ ןטַײז עלַא

 ,ןשינרעטיצ + -- .לגיופ ַא*
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 ךיז רעדמעה עסַײװ ,עגנַאל ןיא ךעלדיימ ןבָאה ,ןעייטש סעקזָאירעב

 : ,ןֿפורעג םיא ןוא ּפעצ ענרעבליז ןטכָאלֿפעג

 ןייק ןלעװ ייז זַא ,רעמייב ןענַײז סָאד זַא ,טסּוװעג טָאה יכדרמ

 ןוֿפ ,ךיז ןקערש וצ שירַאנ זיא'ס זַא ,םיא וצ ןעמוקוצ טשינ לָאמ

 טימ הׂשעמ ַא טרעטנָאלּפעג חומ ןיא םיא ַײב ךיז טָאה ןגעוו טסעד

 ךיז טכַאנ רַאֿפ קיטַײרֿפ ןקיטסָארֿפ ַא ןיא טָאה סָאװ ,טחוש-ףרָאד ַא

 טימ ןעגנַאגעג זיא טחוש רעד .םייהַא תבש ףיוא בַײװ םוצ טלַײאעג

 -ןוא-גנול טימ לקעז ַא עצײלּפ רעד ףיוא ןגָארטעג ןוא לסַײװ רעד

 טחוש םעד טציירקעגכרוד ,ףלָאװ ַא סױרַא זיא דלַאװ ןוֿפ .סרעבעל

 ןוא ליומ ןיא ףלח םעד ןָאטעג ּפַאכ ַא טחוש רעד טָאה .געוו םעד

 ךיז ףלָאװ רעד טָאה .רענעקָארשעגרעביא ןַא ףלָאװ ןֿפױא ףױרַא

 ןַיײרַא טָאטש ןיא יינש ןרעביא לסַײװ רעד טימ ןֿפױל טזָאלעג

 ףיוא ,ףלָאװ ַא ךיז טגָארט יינש ןרעביא יװ ,ןעזעג טָאה יכדרמ

 ַא טימ תוומה-ךאלמ רעד יװ ,רַאד ןוא ךיוה ,טחוש ַא טציז םיא

 ,זַײװנקלָאװ ךיז טבייה יינש רעד ןוא ליומ ןיא ףלח ןקידנעקנַאלב
 -- =- =- ךיז טבייה

 ףױרַא סעּפע זיא רע סָאװ ,לוק ןֿפױא טכַאלעצ ךיז טָאה יכדרמ

 .טמירקעגכָאנ דלַאװ ןיא ףיט םיא טָאה ץל ַא ןוא םיוב ַא ףיוא

 5 קורק ַא ןענַאטשעג זיא ,םיוב ןטייווצ ַא ףיוא ,רעביאנגעקטנַא

 ייוצ יוװ ןגיוא רָאּפ ַא טימ ןוא לבָאנש ןעמורק ןצרַאװש ַא טימ

 יכדרמ .ןיכדרמ ףיוא טקוקעג טָאה לגױֿפ רעד .ךעלרעַײֿפ עטלַאק

 ,ןקערשרעביא לגױֿפ םעד טלָאװעג ,טנַאה יד ןָאטעג בייה ַא טָאה

 םיא טשינ יװ ,ןָאטעג טינ רעדור ןייק לגױֿפ רעד רעבָא ךיז טָאה

 םיא זיא'ס זַא ,ןיכדרמ ףיוא טקוקעג רעטַײװ ,טניימעג ןעמ טלָאװ

 -עג ןוא םיוב ןוֿפ ּפָארַא יכדרמ זיא קערש ןוֿפ .ןרָאװעג טלַאק שזַא

 רעטָאֿפ רעד זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .דלַאו ןטימ ןֿפױל ןעמונ

 ךיז רע טָאה ,ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ןעלחר ,טגָאיעגסױרַא םיא טָאה

 ,בָאר ,ָארק *
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 ַא יו ןעירשעצ ךיז ןוא רָאה יד רַאֿפ טנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא

 .היח עקירעגנוה

 ,רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג זיא דלַאװ ןיא שיורעג סָאד

 -עג טליֿפעג טָאה רע .דלַאװ ןשרעיוּפ םוצ ןֿפָאלעג זיא יכדרמ

 ַא ןוֿפ ּפַאלק רעדעי .טקיטולבעג ןבָאה רענייצ יד --- ליומ ןיא ןצלַאז

 טגָאי ףלָאװ ַא זַא ,טכַאדעגסיוא םיא ךיז טָאה לגױֿפ ַא ןוֿפ ,טַאלב

 יד טרזח ןעמ זַא ,? *?איזר , רֿפס ןוֿפ טסּוװעג טָאה רע .םיא ךָאנ ךיז

 תויח יד ןלעװ ,ףלעו רעביא הטילש ןבָאה סָאװ ,םיכָאלמ ןוֿפ תומש

 ,לאינּתמ --- :טרעּפסיװעג ןוא ןעגנַאגעג רע זיא ,ןָאט טשינ זייב ןייק

 !לאישמש ,לאיּתֿפא ,לאינּתמ !לאישמש ,לאיּתֿפא

 ןיא ןגָאלשענַײרַא רעקעלֿפ ןעזרעד רע טָאה לסַײװ רעד ַײב

 ןעוועג זיא רעקעלֿפ יד םורַא .דָאר ַא ןוֿפ םערָאֿפ םעד ןיא דרע רעד

 יד ףיוא .' סעקָאה ענרעזַײא טימ קירטש רעזיול ַא ןדנובעגמורַא

 עדליוו טּפַאכעג רעצעמע טָאה ָאד .ךעלשיֿפ ןעגנָאהעג ןענַײז סעקָאה

 יד טימ טּפַאלקעג ,ןֿפרָאװעג ךיז ןבָאה סעקשטַאק ףניֿפ .סעקשטַאק

 ךיז ןבָאה ייז רעקרַאטש סָאװ ןוא ,סעקּפַאל עטיור יד טימ ,לגילֿפ

 ,לּפעק ןיא ןַײרַא קָאה רעד זיא רעֿפיט ץלַא ,טלּפַאצעג
 -סױרַא טלָאװעג ,עקשטַאק עטשרע יד טּפַאכעגנָא טָאה יכדרמ

 רע .ןכָארבעצ לבָאנש םעד עקשטַאק רעד רע טָאה ,קָאה םעד ןעיצ

 -דלַאװ םוצ קעװַא ןוא קינשעל םעד ןטלָאשעג סָארדרַאֿפ ןוֿפ טָאה

 -נָא ןשירֿפ םעד ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ךיז רע טָאה רעדימ ַא .לביטש

 רעד ץלַא ךָאנ טַײרש דלַאװ ןיא יו טרעהעג ,זָארג םענעטינשעג

 .ןֿפָאלשעגנַײא ךַײלג זיא ןוא ,טנייוועג טלָאװ דניק ַא יװ ,סַאקעב

 טי יי

 ןופ טײטשַאב ,םירפסיהלבק עטסטלע יד ןופ לַאװק ַא זיא סָאװ רפס ַא*

 רבחמ ןייז זַא ,גנוניימ ַא טײרּפשרַאפ זיא'ס .תולוגס ,תואחסונ ,רעטרעוװ-הלבק

 ךס ַא .ןענושארה םדָא רפס םעד ןבעגעגרעביא טָאה רעכלעװ ,ךאלמה לאיזר זיא

 ,קנערק ןופ טיהַאב ןעמ זיא ,רפס םעד טָא בוטש ןיא טָאה'מ ןעװ זַא ,ןביילג

 -נעה יװ טקידנערַאפ סעקעװשט עבָארג' -- .ןקילגמוא ערעדנא ןוא תופירש

 .ףורַא ףיוא ןגיוברַאפ ,סרעג
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 עלהרוֿפד 7 לטיּפַאק

 זיא ,ןציּפש טימ עקּפוקֿפָאלש רענעדַײז רעסַײװ ַא ןיא ,עלהרוֿבד

 -טנַא .טנייועג ליטש ןוא טעב ַא ףיוא ענעוטעגסיוא בלַאה ַא ןסעזעג

 -עטס ַא טנערבעג טָאה ,עדָאמַאק רעקיכַײב ,רעלָאמש ַא ףיוא ,ןגעק

 סָאד ןטכױלַאב םיוק ןוא רעטכַײל םענרעבליז ַא ןיא טכיל ןעניר

 סָאד ןעלהרוֿבד ַײב ןיא ןענייו ליֿפ וצ ןוֿפ ,רעמיצֿפָאלש עסיורג

 טסּוװעג טשינ טָאה יז .ךייוו ןגיוא יד ןוא קיטכיזכרוד ןעוועג םינּפ

 ןעמעוו ןיא ,ערה-ןיע ןייק ,טָאה יכדרמ .יז טֿפָארטש טָאג סָאװ רַאֿפ

 .1ֿבוט-םוי תוֿפסוּת זיב ןָא-טרַאּפש סוחי רעייז ,ןטָארעגוצנַײרַא

 טלַא ןַא טגיל ,ןגיל לרעּפ עריא ּוװ ,רעֿפוק םענרעזַײא םעד ןיא

 ,סוחי ריא טנכערעגסיוא זיא'ס ּוװ ,ןעמַאמ ריא ןוֿפ השורי ַא ,רֿפס

 ריא ןוֿפ רעבָא סייוו ,טינ טרָאװ ןייק רֿפס םעד ןיא טײטשרַאֿפ יז

 הרצ ַא הלילחו סח ןעװ ,ןַײז טכעלש ריא טעוו'ס ןעוו זַא ,רעטומ

 סעדייז יד ןקעוװ ,רֿפס סָאד ןשימֿפױא יז לָאז ,ןעמוק ריא ףיוא טעוו

 ןרעהרעד ןלעוו םיקידצ יד זיב גנַאל ױזַא ןענייוו ,םירֿבק יד ןוֿפ

 טמוק'ס .ןרעװ ןֿפלָאהעג טעוװ יז ןוא ,ריא רַאֿפ ןעִימ ךיז ןֿפױל ןלעוו

 עריא טימ ןסעומשוצסיוא ךיז ,רעווש רעייז ,רעווש ןָא וליֿפַא ריא

 זיולב ךיז רַאֿפ יז טעזרעד ,רֿפס סָאד טנֿפע יז ןעוו ,דימּת .סעדייז

 סייוו ,ןעלמַאטש שזַא יז טמענ דחּפ ןוֿפ ןוא דרעב טימ ןעלמַײרטש

 עריא ןעוועג ןטלָאװ טרָאד ןעוו .ןליבסנַאמ טימ טדער ןעמ יו טשינ

 -רעד רעמ טנָאקעג טלָאװ ןעמ ןוא ןעוועג רעטכַײל טלָאװ ,סעכָאב

 !ליבסנַאמ ַא רַאֿפ ןגָאז ןעמ ןָאק ץלַא טשינ .ןלייצ

 ןַײרַא טעב ןיא ןיכדרמ טימ :?טכערעג ךיז טָאה עלהרוֿבד זַא

 -עג לָאז יז זַא ןטעבעג ןוא סנּפָאקוצ ןטלַאהעג רֿפס סָאד יז טָאה

 -יז ןעוועג זיא יז .ןעלצעג 'ר ןטעבעג יז טָאה ןטסניימ םוצ .ןוז ַא ןריוב

 ןיא 1654 'טשעג ,דנַאלשטײד ןיא 1579 'בעג) רעלעה ןַאמּפיל בוט-םוי1נ
 ןבָאגוצ ,בוט-םוי תופסות ,רפס ןטסקיטכיװ ןייז ךָאנ ןפורעג טרעװ ,(עקָארק
 ,טרַאװרעד ,טכירעג? -- .תוינשמ ץנַאג ףיוא םישוריּפ ןוא
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 טשינ .ערעדנַא יװ ֿבושח רעמ ןטשרעבייא םַײב זיא רע זַא ,רעכ

 טימ יקצינלעימכ זַא !טשה-שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא רע זיא םניחב

 זיא לצעג 'ר ּוװ ,קצָאק טכַאמעג ֿבורח ח"ּת ןיא ןבָאה ןקַאזָאק ענַײז

 ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ּוװ ,לוש יד טלגנירעגמורַא ,ֿבר ןעוועג

 טשינ זַא ,ןדמש ךיז ןלָאז עלַא זַא טרעדָאֿפעג ןוא ,ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה

 םיא ,שדוק-ןורָא םוצ ףױרַא לצעג 'ר זיא -- רעטנוא ייז רע טדניצ

 הדע רעצנַאג רעד רַאֿפ ןטכָאשעג ךיז רעטשרע רעד ןוא טנֿפעעג

 ונובר םַײב ףיקּת ַא טליֿפעג עלהרוֿבד ךיז טָאה ןעלצעג 'ר טימ .ןדִיי

 ,םלוע לש

 -עגנַײא טשינ לָאמ ןייק יז טָאה ,שעוװַאֿפ 'ר ,ֿבר רעילָאװ ןטימ

 ךדשמ טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע .םיא רַאֿפ ןקָארשעג ךיז ,טהנעט

 ,"ךִייא םוצ ןרָאֿפעג זיא ןוז רעטסגנַיי ןַײז זַא ןוא ,דיסח ַא טימ ןַײז

 -עװַאֿפ 'ר ןבָאה הריטּפ רעד רַאֿפ .םיא ךָאנ העֿבש ןסעזעג רע זיא

 ןוא םידגנתמ ןבַײלב ןלעוװ ייז זַא ,ןרעוושוצ טזומעג םיא ןיז סעש

 .רע יוװ םידיסח ןֿפדור
 לריאמ 'ר ,רעטעֿפ רעטלע ריא טַאהעג ביל יז טָאה רַאֿפרעד

 !רֿבח ַא סנַײז ןעוועג זיא + יול-תשודק רעד !טייקיניילק ַא :?שֿבד ,

 טינ טלַאה רעטָאֿפ סעלהרוֿבד !סּפעש ןייק טסַאג וצ םיא וצ ןעמוקעג

 ייווא םיא טֿפור רע ?ָאי רע טלַאה ןעמעוו ןוֿפ .רעטעֿפ ןוֿפ קרַאטש
 -בָארד ןיא ךעלטיווק ןעמונעג טָאה רעטעֿפ רעד לַײװ ,"יבר רעשרעב

 ַא ,יז ןָאק יו ?עלהרוֿבד ,יז סייוו סָאװ רָאנ .סּפעש ןוא ןיוזעב ,ןינ

 אמּתסמ -- ןרָאֿפ ןדִיי זַא ?םיכרד ערעייז ןֿפַײרגַאב ,השיא עקידניז

 רענייק ,טייהרעליטש רָאי סעדעי ,עלהרוֿבד ,עקַאט טרָאֿפ !סעּפע זיא

 רעביא-טזָאל ,טַײצרָאי סלריאמ 'ר ףיוא סּפעש ןייק ,ןסיוו טשינ לָאז

 ,להוא ןיא ןיילַא ענייא קידצ ןטימ טבַײלב ןוא טכיל ףיוא ןדליג י"ח

 ןַײז טשינ ףרַאד שטנעמ רעקיטַײז ַא זַא ,סייוו רע .יז ןעק שמש רעד

 -למַאזעג ,(1809--1740) רעװעשטידרעב קחציייול 'ר ןופ רפס-טּפיוה רעד *
 .הרות רעד ףיוא םישוריּפ ,(1798) תושרד עט
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 ןוא .רעטעֿפ ריא טימ סיוא ךיז טסעומש עלהרוֿבד ןעוו ,קידנזעװנָא

 טולב ןגייא ,םיא טימ סיוא ךיז יז טהנעט ,לביארַאֿפ סעּפע טָאה יז זַא

 ןטימ ךיז טנגעזעג יז ןעו ,לָאמ סעדעי !שרעדנַא סעּפע רָאג זיא

 ..סוחי ריא סיוא-טנכער ,ןעמָאנ סלצעג 'ר ןיא םיא יז טעב ,קידצ

 ןוֿפ .סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעוועג עלהרוֿבד זיא רעטָאֿפ ריא טימ

 רעד ,טשינ טקנעדעג יז .םיא רַאֿפ טרעטיצעג שזַא ץרא-ךרד סיורג

 ,טנרעלעג דימּת טָאה רע .ריא וצ ןָאט לכיימש ַא לָאמ ַא לָאז רעטָאֿפ

 ןשיוצ טליײטעצ ,ןכַאז עשיטָאטש טימ ןָאטרַאֿפ ןעוועג קידנעטש

 ןבעגעג םיא בָאה ןשטנעמ סָאװ ,םינוידּפ ןוא תונּתמ יד טַײל עמערָא

 רעבָא רַאֿפרעד .קחוד ַא ןעוועג קידנעטש טעמּכ זיא בוטש ןיא ןוא

 !עטַאט ריא ,טייקיניילק ַא .ךיז ןֿפרַאוװוצֿפױא סָאװ טימ ןעוועג זיא

 ,לקימ רעסיורג ַא זיא השמ 'ר זַא טסּוװעג טָאה טנגעג עצנַאג יד

 -עג טנָאקעג טשינ ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ןסעזעגּפָא לָאמ ןייא זיא רע

 חוּכ ןייק רעמ ,סיֿפ יד ןוֿפ ןלַאֿפעג זיא טחוש רעד .רּתיה ַא ןעניֿפ

 טעוװ רע ביוא זַא ,טסּוװעג טָאה השמ 'ר ןוא .ןזָאלב וצ טַאהעג טשינ

 -עג רע טָאה ,לדה-לידב ֿבצק רעד טרעוװ ,סקָא םעד ףירט ןכַאמ

 ןענוֿפעג ךיא בָאה + ןורחַא ןַא ַײב , -- :טגָאזעג ןוא ךיז ףיוא טלעטש

 "ורׁשֹּכ זיא'ס ,ריּתמ ךיוא ןיב ,השמ ,ךיא ןוא רתיה ַא

 .תולאש סניציבר רעד טכַאמעג ףירט דימּת רע טָאה רַאֿפרעד

 טַאהעג ארומ יז טָאה ,הלאש ַא טַאהעג טָאה עמַאמ סעלהריוֿבד זַא ןוא

 .עטנכש ַא טקישעג ןוא ןגערֿפ וצ

 טָאה ,שירעב 'ר ,רעדורב רעטסטלע ריא יו ,טקנעדעג עלהרוֿבד

 ןוא ןעלעדנעמ 'ר ךָאנ טקנעברַאֿפ הנותח רעד ךָאנ ןכָאװ ייווצ ךיז

 'ר ןוא ַײרד ,ייוצ ,שדוח ַא קעװַא זיא סע .קצָאק ןייק קעװַא זיא

 -ניײורַאֿפ ַא זיא לבַײוװ עגנוי סָאד .ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא שירעב

 'ר .ץרַאה רעטיב ריא טלייצרעדסיוא םיא ןוא רעווש םוצ ןַײרַא עט

 ַא רעקצָאק םעד ןבירשעגנָא ןוא רונש יד טרעהעגסיוא טָאה השמ

 זַא .טשינ םויה:דע ןעמ טסייוו ,ןענַאטשעג זיא טרָאד סָאװ .ווירב

 ,טעטירָאטױא ןַא ,םיקסוּפ עטצעל יד ןופ רענייא *
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 טלכיימשעג רע טָאה ,ווירב םעד טנעיילעגכרוד טָאה עלעדנעמ 'ר

 ,"בָא דוביּכ ינּפמ; טשינ ,ןרָאֿפמײהַא ןשירעב 'ר ךַײלג ןסייהעג ןוא

 זַא ןוא .בַײװ ןַײד בילוצ רָאנ ,טרזחעגרעביא לָאמ עכעלטע רע טָאה

 טלָאװעג טשינ םיא רעטָאֿפ רעד טָאה ,ןעמוקעגמיײהַא זיא שירעכ 'ר

 ֿבר רעד ?שטַײטס :ןייועג ַא טימ ןַײרַא עמַאמ יד זיא .םולש ןבעג

 ןוא ןעז טינ געט ַײרד םיא טעװ רע זַא ןָאטעג רדנ ַא רעבָא טָאה

 ןַא ןעוועג זיא השמ 'ר .ןקָאז יד ןיא ןעמוק ןסייהעג ןטרעֿפ ןֿפױא

 .ןֿפלָאהעג טשינ ךַאז ןייק טָאה ,דגנתמ ַא ֿבר ַא ,דַיי רעטרַאּפשעגנַײא

 ןקָאז יד ןיא ןעמוקעגנַײרַא גָאט ןטרעֿפ ןֿפױא זיא שירעב 'ר זַא ןוא

 ןבעגעג טשינ םולש ןייק רעדיוו םיא רע טָאה ,רעטָאֿפ םוצ

 !קצָאק ןיא טמיוזעג גנַאל ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ ---

 .?ֿבקעי-ןיע, יבר ןטימ טנרעלעג בָאה'כ ---

 יו ,טלכיימשעג רעטָאֿפ רעד טָאה -- ?יֿבקעייןיע; ,סָאװ --

 ןטימ ןסעומש טצעזעג ךיז ןוא "!דומיל ַא ךיוא, טגָאזעג טלָאװ רע

 .ןענרעל ןיא ןוז

 טָאה ,העש ַא רעביא ןוז ןטימ טסעומשעגּפָא טָאה השמ 'ר זַא

 ;ןיציבר יד ןֿפורעגנַײרַא ןוא םולש ןבעגעג םיא רע

 רָאג ךיז ןבָאה רימ ?ֿפנָארב ןוא ךעקעל ביג ,עגיײֿפ-עטיא ---

 !ןשירעב רעזדנוא טימ ןעמעש וצ טשינ

 קיטש רעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא סוחי סעלהרוֿבד ןוֿפ גַײװצ רעדעי

 וצ עטַאט ןוֿפ ןעגנַאגעגרעביא זיא סָאװ ,עדנעגעל עשידִיי ַא ,ןבעל

 ןלױּפ ןיא ןדִיי ןוֿפ עדנעגעל ַא ,רעטכָאט וצ עמַאמ ןוֿפ ,ןוז

 ףיוא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ןוא ןגוא יד טשיװעגּפָא טָאה עלהרוֿבד

 ךיז טָאה יז ,לַאש ןשיקרעט ,םענעדַײז ַא סעציײלּפ עטקעדעגּפָא יד

 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ רעמיצֿפָאלש םעד טקוקַאב ,טכַארטרַאֿפ עלַײװ ַא ףיוא

 סמהרֿבַא יו ,טקרעמַאב ןוא ,ןעוועג לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טלָאװ יז יו

 טבַײלב ןוא ןשיק ןרעטנוא ןוֿפ רעֿפַא ךיז טשטילג רעגייז רענעדלָאג

 .טעב ןקידיײיל םענעֿפרָאװעצ ןיא ןגיל

 טקוקעגמורַא לָאמ ַא ךָאנ עלהרוֿבד ךיז טָאה ענעקָארשרעד ַא

 ןּפיל עניד יד טשטעװקרַאֿפ יז טָאה ,םענייק קידנעעז טשינ ,ןוא
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 ךיז טָאה םינּפ ןכעלגנעל ,ןסַאלב ןֿפױא ןוא טנעה יד ןכָארברַאֿפ

 | | ,קיטייוו ַא טגיילעצ

 יאדװַא ןזָאל םיׂשעמ סיכדרמ .קידלוש טליֿפעג ךיז טָאה יז

 ?טָאג יז טֿפָארטש דניז סנעמעוװ רַאֿפ .סעדייז עריא ןעור טשינ

 -- -- -- רעטכָאט סרעטכַאּפ ןטימ ןבָאה הנותח לָאז ןוז סעלהרוֿבד

 דימּת זיא רע זַא !טבעלרעד ןטַײצ !ןגָארטרעבירַא טשינ סע טעװ יז

 יד ףיױא רע טכירק ,גנַאלש ןוא גנילש םורַא-טייג ,םִייוג ןשיווצ

 | !טנעװ עכַײלג
 סיוועג ?ןעמהרֿבַא ןקעװֿפױא טֿפרַאדעג טשינ יז טָאה רשֿפא ןוא

 -עג יז טָאה רעִירֿפַא ףיוא --- --- טײקשירַאנ ַא ןעוועג זיא'ס !טשינ

 !ןצעגײשּפָא טוג שטַאגנוי םעד לָאז רע ,ןעשטיא 'ר טימ ןדייר טֿפרַאד

 הנותח ַא ןַײז טעו טציא ,ץרא-ךרד סיורג רע טָאה ןעשטיא 'ר רַאֿפ

 טשינ לגנַיי סָאד טעוו רע יצ סייוו רעוו ןוא !טכַאנ עצנַאג ַא ףיוא

 רמוש טָאג לָאז -- -- -- סעּכ ןיא טרעוו רע זַא ?ןענעגרהרעד

 !ןַײז ליצמו

 יצ רעטצנעֿפ ןכרוד טקוקעג ,טעב ןוֿפ ּפָארַא זיא עלהרוֿבד

 רָאג ,טסּוװַאבמוא יז טָאה ,םענייק קידנעעז טשינ ןוא ,טייג םהרֿבַא

 -ייז םענעדלָאג סמהרֿבַא טקורעגרעטניהַא ,ײברעד קידנטכַארט טשינ

 יז .טעב ןיא ןַײרַא קירוצ עטניײװרַאֿפ ַא זיא ןוא ןשיק ןרעטנוא רעג

 ;ןֿפור ןעמונעג ןוא טירט רעמיצ ןטייווצ ןיא טרעהױעד טָאה

 ?טסֿפָאלש וד ,ענַײרב ---

 | !ןיוש ייג'כ ,ישעטסָאבעלַאב ,ןיינ ---

 טעוװ יז זַא -- טצֿפיזעגּפָא עלהרוֿבד טָאה -- !עמַאמ ַא רוסָא --

 זיב רעטייוצ רעד ןיא בוטש ןייא ןוֿפ ןרַאש ךיז ,ןעור טשינ ןיוש

 ?לָאמ עטשרע'ס ןעד זיא'ס .ןעמוקקירוצ טעוװ יכדרמ

 ,רָאי קיצנַאװצ רעביא ןרעטלע סיכדרמ ַײב טנידעג טָאה ענַײרב

 יז ןוא ןדנ וק ַא ןוא ןדלוג טרעדנוה ףניֿפ ןבעגעג ריא ןבָאה ייז

 טכערעג ךיז טָאה ענַײרב זַא .רעדַײנשֿפרָאד ַא רַאֿפ טכַאמעג הנותח

 ויא ןוא טגײלעגקעװַא לָאמ ַא טימ ןַאמ ריא ךיז טָאה ,טעבדניק ןיא

 ַא ןריובעג ןוא טליּפמעג ענַײרב טָאה שֿפנ-תמגע ןוֿפ .ןברָאטשעג
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 זיא ענַײרב .ןרָאװעג ןריובעג יכדרמ זיא טלָאמעד טקנוּפ .דניק טוט

 -עלַאב עקיצנייא יד טעמּכ ןבילברַאֿפ ,ןעמהרֿבַא וצ ןעגנַאגעגקירוצ

 .לכׂש םענעגייא ריא ךָאנ טֿפַאשטריװ יד טריֿפעג ןוא עטסָאב

 טָאה יז .דיילקרעטנוא ןייא ןיא עסעװרָאב ַא ןַײרַא זיא ענַיײרב

 ןבילבעג ןוא אה םענעֿפָא ןרעביא ךעטרַאֿפ סָאד ןֿפרָאװעגרעבירַא

 :ריט רעד ַײב ןייטש

 ?טשינ ךָאנ טֿפָאלש עטסָאבעלַאב יד ---

 ?ןעד זיא טעּפש יוװ ---

 טָאה עשטיא 'ר -- !ףלעווצ ךָאנ ןַײז ןיוש זומ'ס ?סייוו'כ ---

 .טכיל'ס ןשָאלעגסיױוא סָאװ רָאנ

 ?ןסיורד ןיא ןעוועג טסיב --

 !ןיוש ןעייג ייז יצ ןעז ןעגנַאגעג ןיב'כ ?ןגילנַײא ןָאק רעוו זַא --

 ?ונ ---

 !שֿפנ ןקידעבעל ןייק טשינ טעז ןעמ ---

 -ָארטעצ ַא עלהרוֿבד טָאה -- .ןַײז טֿפרַאדעג ןיוש ןבָאה ייז ---

 לגנִיי סָאד ןבָאה טשינ טרָאד לָאז רע ,ארומ בָאה'כ -- טגָאזעג ענעג

 !זיא רע ןסעּכ ַא רַאֿפ סָאװ ,ךָאד טסייוו !טעגרהרעד

 טעגרהרעד עטַאט ַא ,ישעטסָאבעלַאב ,םירוסי ןייק טשינ טָאה --

 קערש סעלהרוֿבד טשינ וצ טכַאמעג ענַײרב טָאה --- !דניק ןייק טשינ

 טַאלג זיא'ס רָאנ ?סָאװ ךיא סייוו -- טעב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא

 ןוא סָאבעלַאב םעד ןלייצרעד טֿפרַאדעג טשינ טָאה ריא .הלווע ןַא

 !ןַיײרַא דלַאװ ןיא טכַאנ ַײב ןקיש םיא

 ךיז עלהרוֿבד טָאה -- ?טֿפרַאדעג טשינ בָאה'כ טסייה סָאװ ----

 -עג זיא ענַײרב זַא ,הׂשעמ-תעשב טליֿפעג ,ןרעֿפטנערַאֿפ ןעמונעג

 ,ןטסייוו סָאװ זַא --- ןרָאװעג רעסַאלב זיא םינּפ סַאלב ריא ןוא ,טכער

 !ןקָארשעגרעביא טושּפ ךימ ךָאד טָאה רע ?ענַײרב

 ?רעטכַאּפ רעד ,רעוו ---

 -עבעל טשינ טיוט טשינ ,רעטעּפָאסרַאֿפ ַא ןַײרַא זיא רע .ָאי --

 סָאװ רעדייא ןוא .ןעשעג קילגמוא ןַא ,הלילחו סח ,טלָאװ'ס יו ,קיד

 ,טדערעגקירוצ ןוא !טקעװעגֿפױא ןעמהרֿבַא קערש ןוֿפ ךיא בָאה ,ןעוו
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 ןיב'כ !ףוס ַא ןעמענ טזומעג רעטעּפש רעדָא רעִירֿפ ךָאד סע טָאה

 ַײב יװ ,ןָא גָאט ןטשרע ןוֿפ םיא ַײב ךיז טעב'כ !קידנדיײר דימ ןיוש

 ?טרעֿפטנע טנַאװ יד !ןָאטנָא טשינ תוּפרח ןייק רימ לָאז רע ,ןלזג ַא

 ןיק טשינ ךָאד טסיב וד ,ענַײרב ,ךיד גערֿפ'כ !רע טרעֿפטנע יױזַא

 ז ןוא טנַאה ַא רַאֿפ ןענַײרב ןעמונעגנָא עלהרוֿבד טָאה --- רַאנ

 געט טֿפרַאדעג וצרעד ךיא בָאה -- טעב ןֿפױא ךיז וצ טצעזעגקעווַא

 ןיא לריאמ רעטעֿפ םעד ןגיל קִיור ןזָאל טשינ ,ןסַײר םירֿבק ,ןטסַאֿפ

 .וא ןעירשעג טעמּכ עלהרוֿבד טָאה -- ענַײרב ,רימ ביילג ?להוא

 סָאד יו ,רעמ טשינ ךָאד בָאה'כ -- ץרַאה םוצ טנַאה יד טגיילעגוצ

 ןבעל ןיא ןייג וליֿפַא רימ לָאז'ס רָאנ .דניק עטרעטיצעגּפָא ענייא

 -וחמ סרעטכַאּפ החמׂש ןַײז טינ לָאמ ןייק רעטכָאט סהשמ 'ר טעוו

 ! עטתנּת

 םהרֿבַא זיא ,ןענַײרב ןיא טדערעגנַײרַא טָאה עלהרוֿבד תעשב

 זַא .טרעהעגנַײא ךיז ןוא ריט רעד ַײב ןייטש ןבילבעג ,ןַײרַא ליטש

 :ןעירשעגסיוא םהרֿבַא טָאה ,טקידנעעג טָאה עלהרוֿבד

 ןַײז טסעוו ,עטתנתוחמ סהחמׂש ןַײז טסעװ וד --

 ,ליטש ןציז ןבילבעג עגר ַא רעבַײװ יד ןענַײז ענעקָארשעגרעביא

 :ןַאמ םוצ טנעה יד טקערטשעגסיוא עלהרוֿבד טָאה דלַאב

 | ?ּוװ ,יכדרמ זיא ווו ---

 לכיימש ַא רעטיב םהרֿבַא טָאה -- !טבעל רעריֿפ-ןדע-וג רעד --

 -- רעמיצ ןרעביא רענעגָארטעצ ַא ץוַײרּפש ןעמונעג ןוא ןָאטעג

 ,ריא טימ ןבָאה הנותח רע טצװ ,רע טגָאז ,שינעצַאלּפעצ ףיוא זדנוא

 -עג ךָאד ךיז טָאה ץָאקש רעד ,ןביילג טשינ טסעוו !דױמ רעד טימ

 ,רעטלע רעד ףיוא ,בַײװ ןַיײמ ,טבעלרעד תחנ !ךיוא ןגָאלש ךימ טּפַאכ
 | !ַאה ,ַאה

 ןוֿפ ּפָארַא עלהרוֿבד זיא --- ?ּוװ ,טזָאלעג םיא וטסָאה ּוװ ָאט --

 ?לגנִי'ס זיא ּוװ -- טעב

 טלעטשעגּפָא ךיז םהרֿבַא טָאה -- ?טסעז ?עמַאמ יד ,טסעז -

 ףיוא רעגניֿפ ןבָארג ַא טימ טַײז ַא ןוֿפ ןזיוועג ,רעמיצ ןטימ ןיא

 לָאז'ס רעװ ָאטשינ זיא'ס -- ןענַײרב וצ טדנעוװעג ךיז ןוא ןעלהרוֿבד
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 ןיא ןייג ריא לָאזס זַא ,טעװעדלַאװעג טציא ךָאד טָאה יז ?ןכַאל

 ןעמעוו טימ ָאד זיא ,ונ ?ךודיש םוצ ןזָאלרעד טשינ יז טעװ ,ןבעל

 רע ןוא -- !רעבַײװ טימ ןָאטֿפױא ךס ַא ןָאק'מ ?ןייג וצ שיט םוצ

 טקישעג ךימ וטסָאה סָאװ וצ -- ןעלהרוֿבד וצ טדנעוװעג ךיז טָאה

 ןיא טישכּת םעד ןָאט ּפינק ַא לָאז'כ ?סָאװ ֹוצ ,ןַײרַא דלַאו ןיא

 !טבעל רע ?לדנוז ןרַאֿפ ךיז טקערש ?טרעטיצ יז יװ ,רָאנ עז ?לקעב

 ןלזג ַא יו רעטכַאּפ םעד טעגרהעצ טָאה לגנַיי ןַײד !טבעל לגנִייס

 לָאז רע טלעֿפעג טשינ ליֿפ טָאה'ס ןוא !לגנִיי ַא יו טשינ רָאג ןיוש

 ןרעטצניֿפ ןַײד ףיוא ןייוו !ןייוו ,ןייו !ךיוא רימ ףיוא ןֿפרַאװ ךיז

 !טעװעדָאהעגסיױא טישכּת ַאזַא רימ טסָאה וד סָאװ ,בַײוװ ןַײמ ,לזמ

 !םיא רַאֿפ טימעג םיקידצ ענַײד ךיז ןבָאה סָאד

 טעב ןֿפױא טצעזעגקעווַא ךיז ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עלהרוֿבד

 ,לַאש ןשיקרעט ןטימ ןגיוא יד ןשיװ ןעמונעג ןוא

 ןַא םהרֿבַא טָאה -- ?טנייוו יז סָאװ ,ןגָאז טינ רימ וטסנָאק --

 ןענַיײרב טגערֿפעג רעטגערעגֿפױא

 -יירב טָאה !טגָאזעג םיאנוׂש ענַײמ עלַא ףיוא תוחמׂש עכלעזַא --

 .ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ ןעמונעג ןוא ךעטרַאֿפ ןיא טצַײנשעגנַײרַא ענ

 טשרמולּכ םהרֿבַא טָאה -- ?טֿפרַאדעג סע ךיא בָאה ,ונ ,ונ --

 ןֿפױא קרַאק ןוֿפ לּפַאק סָאד ןקור ןייא ןיא ןטלַאהעג לכיימש ַא טימ

 ...טוג ,טוג !רימ ףיוא עלַא -- ןרעטש

 -- ןעגנורּפשעגֿפױא עלהרוֿבד זיא -- !עטַאט א ךָאד טסיב --

 תודנהי ןַײד זיא ּוװ ?דלַאװ ןיא ןיילַא לגנִיי א רעביא ןעמ טזָאל יו

 יוג ַא ,סייו'כ -- -- -- ַא ןוֿפ ֿבל ַא ןבָאה ךָאד ףרַאד ןעמ + ?ֿבלה

 !ןָאטנָא הׂשעמ ַא ךָאנ ךיז ןָאק לגנייס !טשינ ךיוא סע טוט

 ַא םהרֿבַא טָאה -- ?רימ ףיוא טצעזעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ --

 רשֿפא בָאה'כ ?ןעוװעג לגעב אטוח בָאה'כ .,סָאװ -- ןָאטעג יירשעג

 -גערבמײהַא םיא ןוא טנַאה רעד ףיוא טישכּת םעד ןעמענ טֿפרַאדעג

 רעד טימ ןֿפָארטעג טָאה קָאנב רעד זַא !רע טבעל גנַאל יוװ ?ַאה ,ןעג

 ?ץרַאה שידִיי ןייד זיא ּוװ (שידי רעשיליופ טכע)*
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 ןַײמ ףיוא ,ֿפערט ךיוא םייהַא רע טעװ ,ןַײרַא דלַאװ ןיא .דיומ

 | !תוירחַא

 ּפַאלק ַא ךיז עלהרוֿבד טָאה -- ?ךימ רעבָא טסגלָאֿפ וד ןעוו ---

 רעטשרע רעד ןוֿפ -- ןַײרַא ץרַאה ןיא רעגניֿפ ץיּפש יד טימ ןָאטעג

 ףרַאד סָאװ !רעטכַאּפ םעד ּפָא-ףַאש :ןעירשעג ךיא בָאה ןָא טונימ

 !קצָאק ןייק ןיכדרמ קיש ,טשינ זַא ?ּפָאק ןרעביא שינעקישנָא ןַא ךיא

 -רעביא יז םהרֿבַא טָאה -- !טשינ רָאג רעטכַאּפ םוצ בָאה'כ ---

 טציא םיא לעוו'כ זַא ןוא !שטנעמ רעליטש ַא זיא רע -- ןסירעג

 טכעש'כ ,ליומ ןוֿפ ןסיב םעד ןַאמערָא ןַא ַײב וצ ךיא םענ ,ןֿפַאשּפָא

 -- -- לארׂשי רכוע ןַא ַא--ַא--ַא ןוז ַא ןבָאה רימ זַא !רעסעמ ַא ןָא םיא

 טַאלג ענַײרב טָאה -- !ןיז עכלעזַא סעמַאמ עשידִיי עלַא ףיוא ----

 ,טרָאוװ ַא ןֿפרָאװעגנַײרַא ױזַא

 טשינ רעטכַאּפ ןייק לָאמ ןייק טָאה ,םולשה- וילע ,עטַאט ןַיימ ---

 ךיוא ךיא לעװ -- טדערעג רעטַײװ םהרֿבַא טָאה --- טֿפַאשעגּפָא

 החמׂש טעװ טכַאנ ַײב טנַײה ךָאנ זַא ,ךיד רעכיזרַאֿפ'כ ןוא !טשינ

 | ?ןדירֿפוצ טסיב ,קצָאלּפ ןייק רעטכָאט יד ןריֿפקעװַא

 ןָאטנָא ןעמונעג ךיז ךיג ןוא טרעֿפטנעעג טינ טָאה עלהרוֿבד

 -ןייא יו רעמ טינ בָאה ךיא !רימ טימ םוק .,ענַײרב ,םוק ---

 !ןוז ןקיצנייא

 -עגמורַא יז ענַײרב טָאה --- !עטסָאבעלַאב ,ךַײא טקַיורַאב --- |

 זיא'ס ?ןכוז םיא רימ ןלעוו ּוװ -- טנעה יד ןשוק ןעמונעג ,טּפַאכ

 !טכַאנ יב ךָאד

 ןענַיײרב וצ טדנעוװעג ךיז םהרֿבַא טָאה --- ?יז וטסטעב סָאװ ---

 !ןעמַאזוצ ןוז ןטימ ןשיק ןיא ּפָאק יז טגָאלש !ןֿפױל יז זָאל ---

 טלקיװעגמורַא זעוורענ ,ןּפיל ענייר יד ןסיברַאֿפ טָאה עלהרוֿבד

 ןטימעגסיוא ,ךעטרַאֿפ ַא טּפַאכעג ,ּפָאק םורַא לַאש ןשיקרעט םעד

 :ןענַײרב וצ טדנעװעג ךיז ןוא ןגיוא יד ןיא ןַאמ םעד ןקוק וצ

 !ןילַא ךיא ייג טשינ זַא ?טסייג וד ---

 א עטסָאבעלַאב יד ןזָאל לעוו'כ ,סָאװ !ךיא ייג יאדווַא ---

 ? ןייג



 1 רעדלעװ עשיליופ ןיא

 םהרֿבַא טָאה ,ריט רעד ַײב ןעוועג ןיוש ןענַײז רעבַײוװ יד זַא

 :רעטייווצ רעד ןיא טנַאה ןייא ןָאטעג ּפַאלק ַא חוּכ ןצנַאג ןטימ

 לקיטש ַא ךיוא ךָאנ ,ךיז טכַאד ,בָאה'כ ?ָאד ךיז טוט סָאװ זַא --

 זומ'ס רָאנ !רענַײד יוװ רענַײמ ױזַא טקנוּפ זיא יכדרמ !ןגָאז וצ העד

 == ביי ףָאד
 :געוו םעד טלעטשרַאֿפ יז רע טָאה גנורּפש ןייא טימ

 זיא ןעמָאנ ןַײמ !עלהרוֿבד ,טסרעה ,ןייג טשינ טסעוװ וד ---

 ץרַאװש יד ?וטסנייוו סָאװ --- -- -- ןייג טסעװ וד יצ םהרֿבַא טשינ

 ייג'כ ,ייג'כ !טעשעה יז יװ ,רָאנ עז ףעמענ טשינ םיא ןלעװ רָאי

 ?ןדירֿפוצ טסיב ,ןב ןכָאנ

 םוצ ןעלהרוֿבד טריֿפעגוצ ענַײרב טָאה ,סױרַא זיא םהרֿבַא זַא

 ;:טעב

 רָאנ ,עֿבט ַאזַא ןיוש טָאה רע ,ךָאד טַײרש סָאבעלַאב רעד --

 !ךַײא יו ייוו ױזַא טקנוּפ םיא טוט ץרַאה'ס זַא ,עלהרוֿבד ,רימ טביילג

 -עצ ךיז ןוא ןענַײרב ףיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא טָאה עלהרוֿבד

 ,דניק ַא יוװ טנייוו

 תוקלמ 8 לטיּפַאק

 - ,ןּפַאכֿפױא טלָאװעג ךיז ,טקעװעג לָאמ עכעלטע ךיז טָאה יכדרמ

 ףיוא טרַאװ יז זַא ,ןעלחר וצ ןֿפױל ףרַאד רע זַא ,ףָאלש ןיא טסּוװעג

 יוצ יו ,טלעק ןוֿפ ןרָאװעג ףַיײטש רעדילג ענַײז רעבָא ןענַײז .םיא

 ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה רעצ סיורג ןוֿפ .רעגעלעג םוצ ןריױרֿפעג

 .טּפַאכעגֿפױא ךיז ןוא

 .ןעיורג ןיא טליהעג ךיז טָאה םורַא ץלַא .גָאט רַאֿפ ןעוועג זיא'ס

 יד ןוא ןרעטַײל ןעמונעג ןיוש ךיז למיה רעד טָאה חרזמ ןיא רָאנ

 ,ןדנוצעג ךיז ןבָאה רעמייב יד ןוֿפ ןציּפש |

 ןבָארגעגנַײא רעֿפיט ךיז .טלעק ןוֿפ טלסיירטעג ךיז טָאה יכדרמ

 ןגיל ,ןֿפָאלש טשינ רעמ ןיוש טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג ,ייה ןיא
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 טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ,ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ עלַײװ ַא ױזַא

 ,טמיוושעצ םורָא ץלַא ןוא ךיז ןּפעלק ךעלּפעל-ןגיוא יד יוװ ,טליֿפעג

 רעד זיא טָא --- -- -- ךיז טנֿפע ךַאד רעד !רָאנ עז !רָאנ עז --

 םיוז רעיולב ַא -- -- -- !טרָאד טציז רעוו -- -- -- דוֿבּכה-אסּכ

 טימ ןּפַאלק םיֿפרׂש -- -- -- ןַײא ךימ טלקיװ ןוא ּפָארַא ךיז טזָאל

 !שודק ,שודק ,שודק ןרעדנַא ןגעק רענייא ןעַײרש ,לגילֿפ עקידרעַײֿפ
 ןָא ךיז ןדניצ ,ןלַאֿפ ,רעמייב יד ףיוא-ןרעטיצ יירשעג ןוֿפ --- -- --
 זיא סָאװ -- -- -- טקיטש ,ןַײא ךימ טלקיוו ךיור רעטכידעג ַא ןוא

 טלַאה טנַאה יד !רעטָאֿפ-עטַאט -- -- -- סיורג יו ?טנַאה ַא ?סָאד

 גרַאב רעטילגעצ ַא יו רימ רעביא ךיז טגייל -- -- -- רעַײֿפלױק ַא

 -- -- --ע :םיטש ַא רעה'כ -- -- -- !ןּפיל ענַײמ ,יוא =-- -- --

 6-- --= -- דניז טקינייר רעַײֿפ -- -- --- דניז טקינייר רעַײֿפ

 רעוו ?דלַאװ רעיולב ַא -- -- -- ?ַא ,ױזַא טרָאד ךיז טיולב סָאװ

 טריֿפ ןעמעוו -- -- -- ?םיא ַײב טנערב דרָאב יד יו רָאנ עז ?טייג

 -עג םייהַא יז ךָאד טָאה רעטָאֿפ ריא ?ןעלחר -- -- -- ןעמעוו ?רע

 --- -- לחר ,טרָאװ ןַײמ ףיוא זיא'ס ,ָאי -- -- -- ּפָאצ ןרַאֿפ טּפעלש

 ךָאד זיא'ס ,ַא ?ָאד טייג רעוװ ןוא --- -- -- רימ וצ טלכיימש יז --

 -- -- -- !עשטיא 'ר

 ,םוק -- -- -- ןבָאה עקַאט ךיד ףרַאד'כ ,יכדרמ ,טוג ,טוג --

 יו -- -- -- הלּכ ןַײד טריֿפ רע -- -- -- זדנוא ףיוא טרַאװ חישמ

 = == הלּכ ןַײז ןעמענ לָאז ןַאמ רעד ,טַײצ יד זיא ןעמוקעג, :טייטש
 ?חישמ זיא ּוװ ,יבר --
 דרָאב רעקידרעַײֿפ רעד טימ -- -- -- רע טייטש טרָאד טָא --

 -- =- -- רענרעה יד טימ --- -- --
 ---- -- דרָאב עצרַאװש ַא טָאה חישמ ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ---
 ַא טָאה דוד-ןב חישמ -- -- -- טכערעג טסיב ,ןוז ןַײמ ,ָאי --

 - == == -- ףסוייןב חישמ ךָאד זיא סָאד -- -- -- דרָאב עצרַאװש
 סעּפע יװ טליֿפעג ,ןעשטיא 'ר טימ ןעגנַאגעג זיא יכדרמ --

 רע ןוא טולב ןיא זיב ןַײא ךיז טסע ,טירב ,םיא ןיא ךיז טרעקַאלֿפעצ
 ךיז טָאה רע -- -- -- ןרעטיצ ןעמונעג שזַא דײרֿפ סיורג ןוֿפ טָאה
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 ַא םיא טָאה ,ןעמוקמוא זומ ףסוי-ןב חישמ זַא ,טנָאמרעד לָאמ ַא טימ

 ,טנייועצ ךיז טָאה רע ןוא ןעמונעגמורַא תונמחר סיורג

 -- -- -- ךעלײרֿפ ןַײז דימּת ףרַאד דיי ַא ?וטסנייוו סָאװ --

 -- -- -- !הלּכ ןַײד ןענעגעגַאב ךָאד וטסייג וצרעד

 רַאֿפ ןעמוק ךיא ןָאק יו -- -- -- יבר ,קידניז ןיב'כ --

 ?ןחישמ

 -- -- -- ךיש יד סיואדוט --

 רע יוװ ,סיֿפ עסעװרָאב ענַײז ףיוא טקוקעג עלַײוװ ַא טָאה יכדרמ

 ףוס םוצ ןוא ,םיא ןוֿפ ליוו עשטיא 'ר סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טלָאװ

 :טּפַאכעג ךיז

 -- -- -- סעוװרָאב ךָאד ייג'כ ---

 !םוק ָאט ,רעכיז טסיב ביוא +--

 :טנייועצ רעכעה ךָאנ ךיז טָאה יכדרמ

 -- צטַאט סלחר -- -- -- ןדִיי ַא ןגָאלשעג ןטכענ בָאה'כ ---
 ןיבכ -- -- -- ןטַאט םענעגייא ןַײמ ןגָאלש טּפַאכעג ךיז -- --
 | -- -- -- קידנגיז

 םימחר זיולב זיא רע -- -- -- יכדרמ ,ארומ טשינ בָאה --

 יִכֵנֲא הנה, :טייטש יוװ !ריד ףיוא טרַאװ הלּכ ןַײד ,םוק -- -- --
 1*-- -- -- םינב לע תוֿבַא ֿבל ֿבישהו ,איֿבנה הילא תא םכל חלש

 ?ףסוי-ןב חישמ טימ ןַײז טשוװ סָאװ ןוא ---

 -- - -- ןעמוקמוא טעװ רע --

 ךיז ןוא טנעה יד טײרּפשעצ ,קיטייוו ַא טליֿפרעד טָאה יכדרמ

 :טעּפילכעצ

 == == == !יבר -- -- -- !יבר --

 -- -- -- דניז ןקינייר ןרערט -- -- -- דניז ןקינייר ןרערט ---
 טיי: טאנק ניק :.-..אתואיפ:-;-.אקיולקלאופ סאוט ידיו. ----.ייתלויזוזופ אהיה: יי ------חסאסשיאפ--.ןתייויייפ ----.טשייייקזיו יהיה. הויה טייל ----.ןיייטקשייו --.שיטשטקקח

 ןציז ןבילבעג ןוא טּפַאכעגֿפױא יכדרמ ךיז טָאה רעטלמוטעצ ַא

 טעװ רע ןוא ..איבנה והילא ךייא וצ ךיא קיש (טצריקעג ,'ג יכאלמ)}
 ,רעדניק וצ ןרעטלע יד ןופ ץרַאה סָאד ןרעקמוא
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 .ןעמונעגמורַא ץלַא טָאה ,רעִירֿפ יו טקנוּפ ,טייקיורג ַא .ייה ןֿפױא

 -עגוצ ןיולב ,ןֿפָאלשעג טשינ זיא רע זַא .ןרעווש טנַאקעג טָאה רע

 ןעוועג טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא גיוא ןַא עגר ַא ףיוא טכַאמ

 ,ןענָאמרעד ךיז טלָאװעג רעייז ןוא ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא סעּפע זַא ,רעכיז

 עטצעל סָאד זַא ,טליֿפעג טָאה יכדרמ .טמולחעג םיא ךיז טָאה'ס סָאװ

 סע ּפַאט שטָאכ ,גנוצ ץיּפש רעד ףיוא םיא ַײב טגיל םולח ןוֿפ טרָאװ

 עטצעל סָאד ןענָאמרעד ךיז טעװ רע ןעוו זַא ,רעכיז ןעוועג .ןָא

 רע זיא -- ןעלקיװרעדנַאנוֿפ םולח רעצנַאג רעד ךיז טעװ ,טרָאוװ

 סָאד זיא ,סיעכהל וצ ףיוא יו ,ןוא רעטרעוו טכַארטעגוצ ןוא ןסעזעג

 .גנוצ רעד ףיוא ןעמוקעג טשינ םיא טרָאװ עתמא

 ,טקוקעגמורַא ךיז ןוא ןגיּפשעגסיוא יכדרמ טָאה סָארדרַאֿפ ןוֿפ

 -עג טָאה רע .ןגער ַא ןעגנַאגעג זיא טכַאנ ַײב זַא ,טנעקרעד טָאה רע

 ךיז רע טָאה .ןענוֿפעג טשינ רָאנ ,ןשַאוװוצנַײא ךיז סָאװ טימ טכוז

 ,רעטכַאּפ םוצ ,רעסעװרָאב ַא ,ןעגנַאגעג זיא רע יװ .ןֿפױל טזָאלעג

 טָאה רעטָאֿפ רעד יוװ ,טנָאמרעד יכדרמ ךיז טָאה געוו ןטימ ןיא

 -עג קיטעמוא םיא זיא'ס ןוא ,טרַאװנגעק סלחר ןיא ןגָאלשעג םיא

 טָאה רעצעמע רָאנ ,טֿפױל רע טשינ זַא ,ןלַאֿפעגנַײא זיא םיא .,ןרָאװ

 ,םיא טריֿפ ,יכדרמ ,רע ןוא ,ןטניה ןוֿפ טציז ,טנַאּפשעגנַײא םיא

 טָאה .רעבירג רעביא ,רעצעלק רעביא ,דרעֿפ גנוי ַא יו טגנירּפש

 רע סָאװ ,טירט ןדעי טימ ןוא קיטייו ַא טליֿפרעד לָאמ ַא טימ רע

 רעקרַאטש קיטייו רעד זיא ,רעטכַאּפ םוצ ןעמוקעג רעטנענ זיא

 | .ןרָאװעג

 ,טלעטשעגּפָא יכדרמ ךיז טָאה ,םענורב םעד ַײב ,גרַאב ןרעטנוא

 ױזַא טמעשעג ךיז ,סיֿפ עסעװרָאב ,עטלַײבעצ ענַײז טקוקַאב טָאה רע

 רע טָאה ,ֿפלעה טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז ,ןעלחר וצ ןײגוצנַײרַא

 ןיױש לָאז רעטכַאּפ רעד זַא ,טָאג ןטעבעג ןוא ןשַאװעגמורַא טוג ייז

 ,ךלימ רעד טימ ןַײרַא טָאטש ןיא ןרָאֿפעג ןבָאה
 ןגיוצעג ייז טָאה'ס --- ןלַאטש יד ןיא טעקעמעג ןבָאה תומהב יד

 .ןַײרַא דלעֿפ ןיא

 -צרַאה טימ .רעמייב יד ןשיווצ טעֿבנגעג יכדרמ ךיז טָאה ליטש
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 זַא ,טקרעמַאב סנטַײװ רעד ןוֿפ ךָאנ רע טָאה דײרֿפ ןוא שינעּפַאלּק

 קידנסיוו טשינ ןילַא ,לָאמ ַא טימ ןוא ָאטשינ ןיוש זיא ןגָאװ רעד

 ,רעקיטעמוא ךָאנ םיא טרעוװ סע זַא ,טליֿפרעד רע טָאה ,סָאװ רַאֿפ

 ,ןסָאלשעגוצ ןדָאל ןוא ריט ןענוֿפעג ןוא זיוה םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע

 טָאה רע ןוא ןֿפָאלש ךָאנ ןלָאז ייז זַא ,טביולגעג טשינ טָאה יכדרמ

 טָאה רע .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה רענייק .רעטצנעֿפ ןיא טּפַאלקעגנָא

 ךיז טָאה םיא .טרעהעגנַייא ךיז ,ריט ןיא ןּפַאלק ןעמונעג רעקרַאטש

 זיא רענייק .ןענעֿפע םיא טייג ןעמ זַא ,טירט טרעה רע זַא ,טכַאדעג

 ךיז ,טּפאלקעג גנַאל ,טּפַאלקעג טָאה יכדרמ .ןעמוקעג טשינ רעבָא

 יד ,םינּפ עסַאלב סָאד ןוַיײװ ,ןרעֿפטנע םיא שטָאכ לָאז לחר ןטעבעג

 טָאה רע .טשינ טרעֿפטנע רענייק --- ןגיוא יד ,ןטכעלֿפ עצרַאװש

 ַײב יװ ןֿפָא רעטצנעֿפ סָאד ןענוֿפעג ןוא ןדָאל םעד ןסירעגֿפױא

 זיא רעטצנעֿפ םַײב זיולב .קידײל ןעוועג זיא רעמיצ סָאד .טכַאנ

 .לטעב ןֿפרָאװעצ ַא ןענַאטשעג

 לעווש רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא יכדרמ ךיז טָאה רענעגָאלשרעד ַא

 ןיא ּפָאק םעד ןעמונעג ,ןרעטש ןוֿפ סייווש םעד טשיװעגּפָא ,זיוה ןוֿפ

 ,טכוזעג סעּפע טלָאװ רע יוװ ,ןטַײז עלַא ןיא טקוקעג ,טנעה עדייב

 סָאד זַא ,טקרעמַאב יכדרמ טָאה לָאמ ַא טימ .ןעזעג טשינ רָאג ןוא

 קיטכיל םיא ייב זיא .ןקורט זיא ,ןענַאטשעג זיא ןגָאװ רעד ּוװ ,ץַאלּפ

 ןעוועג זיא'ס --- חרזמ ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה רע .חומ ןיא ןרָאװעג

 ןיײלַא רע טָאה סָאװ רַאֿפ ,ןעוועג רעכיז זיא רע .גָאט רַאֿפ ףניֿפ םורַא

 ,סע טסייה .ריֿפ םורַא טרעהעגֿפױא טָאה ןגער רעד זַא ,טסּוװעג טשינ

 ,דלַאװ ןטימ ךיז טזָאל ןוא ?למיש םעד ןָא טציא טלטָאז רע ןעוו

 | .געוו ןטימ ןיא ןעלחר רע טּפַאכ

 לעווש רעד ףיוא ןסעזעג ,זיא רע ּווװ ןסעגרַאֿפ ךיז טָאה יכדרמ

 ןיא ךעלעמַאּפ טייג רע זַא ,טנַאלּפעג ןוא טנעה יד ןשיװצ ּפָאק ןטימ

 ךיז טזָאל ןוא ןטלטָאזעג ַא למיש םעד סױרַא-טריֿפ ,ןַײרַא לַאטש

 רענעגייא רעד ןוֿפ ךיז טסַײר דרעֿפ סָאד .דלַאװ ןטימ רָאנ חוּכ סָאװ

:-- 

 ןקעלפ עניורב ענבירד טימ דרעפ יורג ַא ?
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 ,חור ַא יװ ךיז טגָארט ,ןטױלּפ רעביא ,רעבירג רעביא טגנירּפש ,לעֿפ

 סנטַײװ רעד ןוֿפ ןוא יײסָאש ןרעביא טשטַאּפ ,דלַאװ םעד ךרוד-טדַײנש

 רעטכַאּפ רעד .דרעֿפ ןייא ןיא טנַאּפשעג עלעגעוו סָאד ןיוש ךיז טעז

 טיצ יכדרמ ןוא דרעֿפ סָאד ןגָאי רעקרַאטש טמענ ,ןיכדרמ טעזרעד

 .עווירג רעד רעביא ,זדלַאה ןרעביא םיא טעלג ,למיש ןֿפױא סיוא ךיז

 ,סיֿפ עטשרעטניה יד ןוא עטשרעדָאֿפ יד רעֿפַא למיש רעד טֿפרַאװ

 ױצ ךיז טסַײר ,עטניײװרַאֿפ ַא ,לחר ןוא תונֿבל עבלַאה סיוא-טדַײנש

 -- -- -- ןוא גנורּפש ןייא ךָאנ ,םיא

 ךיז טָאה יכדרמ .שטַײב ַא ןוֿפ לַאנק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע

 -טבַײרט קעצַאװ יו ןעזרעד ןוא טקוקעגמורַא ךיז ,ןָאטעג לסיירט ַא

 5 רעלעטש יד ןוֿפ תומהב יד סױרַא

 ,ןקעצַאװ וצ ןייגוצ טלָאװעג ,ןָאטעג בייה ַא ךיז טָאה יכדרמ

 ןיא לטיה ןטימ ןענַאטשעג זיא רע יװ ,רעטָאֿפ םעד ןעזרעד רע טָאה

 יכדרמ ,טקוקעגנָא עגר ַא ךיז ןבָאה ייז .םיא ףיוא טקוקעג ןוא טַײז ַא

 ,ןַײרַא ץרַאה ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא םיא טלָאװ ןעמ יו טליֿפרעד טָאה

 ךיז ןוא ןטייווצ ןֿפױא סוֿפ ןייא ןוֿפ ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז רֶע טָאה

 ןעוװעג זיא רע שטָאכ ןוא .לעוש רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא קירוצ

 טימ ןדייר טשינ ,ןייגוצ טשינ םיא וצ טעװ רעטָאֿפ רעד זַא ,רעכיז

 ארומ ,טלסיײרטעג ןצנַאג ןיא ךיז ןגעו טסעד ןוֿפ רע טָאה ,םיא

 .םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ סעּפע ףיוא טרַאוװעג ןוא ,ךיז רַאֿפ קידנבָאה

 הק ַא ָאד ןֿפָאלרַאֿפ ,שטַײב רעד טימ טלַאנקעג טָאה קעצַאװ

 ךוֿפ .עקנָאל רעד ףיוא תומהב יד ןבירטעג ןוא ןטלָאשעג ,לקיב ַא ָאד

 טלַאנק קעצַאװ יװ ,טרעהעג רעליטש ץלַא ךיז טָאה דלַאװ ןרעטניה

 ,םורַא ןוא טרעהעגֿפױא ןצנַאג ןיא טָאה סע זיב ,שטַײב רעד טימ

 תומהב יד ןוֿפ ןעקעמ סָאד ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא ,טֿפול רעד ןיא

 ,חיר-המהב ןקַאמשעג טימ טמעטָאעג טָאה ןגרָאמירֿפ רעד ןוא

 ,טַײז רעד ףיוא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג זיא םהרֿבַא רעטלַא רעד

 "רע יו ,לטיה סָאד טקורעג טָאה רע .קעװַא ןענַײז תומהב יד ּוװ

 ,ןלַאטש (יצניוװַארּפ)
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 טזָאלעגּפָארַא ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ,טֿבושיעג ךיז טלָאװ

 .וצ דלַאװ םוצ טּפעלשעג ךיז ךעלעמַאּפ ןוא ּפָאק םעד

 ץלַא טציא טלָאװ רע .זדלַאה ןיא ןרערט טליֿפרעד טָאה יכדרמ

 םיא ,ןדיירסיוא טרָאװ ַא םיא טימ לָאז רעטָאֿפ רעד ,ןבעגעגקעווַא

 טָאה םיא ןיא ץלַא .טרָא ןוֿפ ןביוהעג םיא טָאה סע .ןגָאלש ,ןעלדיז

 ,סיֿפ יד וצ ןטלַא םעד ןֿפרַאװ טלָאװעג ךיז .רעטָאֿפ םוצ ןסירעג ךיז

 -עגּפָארַא ןַא טימ רעטָאֿפ רעד יוװ ,ןעזעג טָאה רֶע .ןטעברעביא םיא

 ,טלַאֿפ ,רעמייב יד ןשיווצ ךיז טרַאש ,טנעה עטײרּפשעצ ,ּפָאק ןטזָאל

 -ֿפױא זיא ןוא ץרַאה ןרעטנוא טמעלקרַאֿפ ןיכדרמ טָאה ,ךיז טכַאד

 סיֿפ יד יװ טליֿפעג ,טירט עכעלטע ןֿפָאלעגּפָא זיא רע .ןעגנורּפשעג

 רע זיא ,רעקירעגנוה ַא ,רעטקיטייוװעצ ַא ןוא רעטנוא םיא ךיז ןקַאה

 ןעוועג רע זיא גנורּפש ןייא טימ .רעטצנעֿפ סלחר וצ ןעגנַאגעגקירוצ

 טָאה רע .ןַײרַא ךיק ןיא ןגיוצעג םיא טָאה רעגנוה רעד .רדח ןיא

 טימ ּפָאט םענעדרע ןַא ןעמונעגסױרַא ,לקנעשזַײּפש סָאד טנֿפעעג

 ןוֿפ .לֿפָאטרַאק ןוא ןרָאק ןוֿפ ןקַאבעג ,טיורב ןבַאל ַא ,ךלימרעיוז

 ַא רעביא לסיש רעד ַײב ןציז ןבילבעג יכדרמ זיא טיטעּפַא סיורג

 -עג רע טָאה ,היח עקירעגנוה ַא יװ ,םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ ,טונימ

 -רַאֿפ ,טיהרעטַײקעצ טשינ ןעגנולשעג סע ,טיורב ןוֿפ רעקיטש ןסיר

 טסע רע זַא ,טנָאמרעד וליֿפַא ךיז טָאה רע .ךלימרעיוז טימ ןעקנורט

 ןייק זַא ,הליכַא רעד ןיא טֿפיטרַאֿפ ױזַא רעבָא ןעוועג .טנװַאדעגמוא

 טימ ןעקנורטרַאֿפ רע טָאה ןסע ןכָאנ .ןעגנַאגעגנָא טשינ םיא זיא ךַאז

 טלָאװ רע יװ ,טצנַאטעגרעטנוא ,טכַײל טליֿפרעד ךיז ,רעסַאװ ּפעש ַא

 טײקלױֿפ עמענעגנַײא ןַא טליֿפעג טָאה רע .ןצלָאטש ףיוא ןעגנַאגעג

 רע טָאה .ןעמונעצ ןצנַאג ןיא םיא טָאה סע .רעדילג ענַײז עלַא ןיא

 ,טנַאװ יד ןעמענמורַא טלָאװעג טֿפַאשקנעב ןוֿפ ,ןגיוצעגרעביא ךיז

 ןוֿפ ךעלגנַאהרָאֿפ עסַײװ יד טימ ,לטעב סלחר ןוא .ריא ףיוא ןכירק
 ךיז ,ןֿפרָאװעגנַײרַא ךיז יכדרמ טָאה .טעבעג ןעוועג זיא ,ןטַײז עדַײב

 טָאה ,ןרערט ןָא ,ליטש ןוא ןעַײרד ןיא טעשטרוקעג ךיז ,טעילוטעג

 :טעּפילכעג רע

 == == -- לחר ,לחר --
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 ךיז טָאה יכדרמ .םיטש ַא טרעהעג ךיז טָאה רעטצנעֿפ ןוֿפ

 ,טגיילעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ןענַײרב ןעזרעד ,טצעזעגֿפױא קיטסַאה

 -- ןייש ,ןייש ?ּוװ ,טגײלעגקעװַא ךיז רע טָאה ּוװ ,עלעמַאמ ---

 ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא + םעקָאבדָאּפ טנעה יד ןעמונעג ענַיײרב טָאה

 ַײב יוװ ןענוֿפעג טשינ רוחב-ןתח רעד טָאה רעגעלעג רעסעב ןייק --

 ןיוש טסנעקרעד ?סָאװ ,ןָא ױזַא ךימ וטסקוק סָאװ !לטעב ןיא ןעלחר

 ?טשינ ךיוא ךימ

 ;טלכיימשעג טשרמולּכ ןוא ןגיוצעגרעביא ךיז טָאה יכדרמ

 ?שניײרב ,טעּפש ---

 !ועשטניּפ ןיא ןיוש טגָאט'ס ,טעּפש ,טעּפש ---

 :ןגיוצעג ךיז טָאה יכדרמ

 ?עטַאט רעד ?טקישעגרעהַא ךַײא טָאה רעוו ---

 ,טשינ לכׂש ןייק רָאג ןיוש בָאה'כ ?ןקיש ךימ ףרַאד רעוו זַא ---

 !ֿבָאב-העשּת רוסָא ,טכַאנ ַא טכַאמעג זדנוא וטסָאה ?וטסניימ-

 ?טנייוועג טָאה עמַאמ יד ,סָאװ ---

 טָאה עמַאמ יד !ךָאנ טגערֿפ רע !טײרֿפעג ךיז טָאה יז ,ןיינ ---

 רעד ןטימ ןיא סָאבעלַאב םעד טגָאיעגסױרַא ,טגָאלקעג ןוא טנייוועג

 .ןכוזֿפױא ןייג ךיד לָאז רע ,טכַאנ

 ?ןעגנַאגעג עטַאט רעד זיא --

 ןייא ןצנַאג ןיא ?עטַאט רעד טָאה ןיז לֿפיװ ,ייוו ןוא ךֶא זַא --

 גיוא ןייק טכַאנ עצנַאג ַא עקַאט רע טָאה ,עליכדרמ טרעטיצענּפָא

 !ןכוזמורַא ןייא ןיא ךיד ןטלַאהעג ,ןָאטעגוצ טשינ

 ץרַאה ןרעטנוא םיא טמעלקרַאֿפ סע יװ ,טליֿפעג טָאה יכדרמ

 עטכַײֿפ יד ןבירעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןצלַאזעג זיא זדלַאה ןיא ןוא

 .לטעב ןוֿפ ּפָארַא ןוא ןגיוא

 ,ּפָאק ןוֿפ לכיט עקיקעַײרד סָאד ןדנובעגרעביא ךיז טָאה ענַײרב

 םענעֿפָא ןיא ןבָאש לֿפָאטרַאק ןוֿפ טנעה ענעטינשעצ יד טרַאּפשעגנָא

 :טצֿפיזעגּפָא ןוא רעטצנעֿפ

 .ןטפיה ,ןטייז יד רעטנוא
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 ?טכַאנ ןייא רעביא ןרָאװעג זיא'ס שינערעקרעביא ַארַאס --

 ,ןגָאזּפָא םַײב ןעמ טלַאה רעטכַאּפ םעד ,טגירקעצ ךיז ןטַאט ןטימ

 זַא ,רימ ביילג ןוא ,הסנרּפ לקיטש עמערָא סָאד דַיי ַא ַײב ןעמענוצ

 ,ליטש ַאזַא -- -- -- ןעלחר רַאֿפ ץרַאה סָאד רימ טדַײנש ןטסניימ םוצ

 !רעטכָאט ַא * סניצק ַא רוסָא ,דניק ליווו

 ַא ןוא טגָאזעג יכדרמ טָאה --- !עטיירג'ס וצ רעסעב טקוק --

 .רעמיצ ןרעביא ןזַײרּפש ןעמונעג רעטרעדורעצ

 ?וטסניימ סָאװ ---

 !ןֿפלעה טשינ רָאג ייז טעוו'ס ,ענַײרב ,רימ טביילג ...ןיימ'כ ---

 !ןעלחר טימ ןבָאה הנותח ךיא זומ ,ןבעל ןיא ןייג רימ לָאז'ס

 -עג ענַײרב טָאה -- !ןטײקשירַאנ רָאג ןיוש ךָאד טסדער ,ע --

 ןיא !ןַײז טינ ןעמ ןָאק טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ רעגילק --- טלכיימש

 טריֿפ ױזַא ,דנַאטש ןַײז רעדעי טָאה ,ךימ וטסײטשרַאֿפ ,טלעוו רעד

 טעװ עטַאט רעד זַא ,ןסיוו טֿפרַאדעג וטסָאה .ןָא םינומדקמ ןיוש ךיז

 ןַא ןעײרדרַאֿפ טשינ ןוא ךודיש םוצ ןעמיטשוצ טשינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ

 עקילייה יד ןיא טרָאד טייטש יו -- -- -- ּפָאק םעד לדיימ םערָא

 -כָאט עשידִיי עמערָא ןַא !רימ רַאֿפ רעסעב ךָאד טסייוו וד ?םירֿפס

 ןײלַא טקעטש ,טשינ ךיז טרעוו יז --- :ביוט ַא וצ ןכילגעג זיא רעט

 -- -- ףלח ןרעטנוא לזדלעה סָאד סיוא

 ירשעג ַא יכדרמ טָאה -- ?רימ ןוֿפ ךָאנ ריא טליוו סָאװ ---

 !ךַײא ןָא גונעג בָאה'כ !םייהַא טייג ןוא ור וצ ךימ טזָאל --- ןָאטעג

 -- ךעטרַאֿפ ןיא טצַײנשעגנַײרַא ענַײרב טָאה --- !טוג ,טוג --

 !רעטָאֿפ-עטַאט ,ןעמוק רימ ףיוא לָאז ,סטכעלש ריד שטניוו'כ סָאװ

 -ןיע ןייק ,טעװעדָאהעגסיוא ןוא טעשטנַאינעג ,ןגיוזעג ךיד בָאה'כ זַא

 ןָאט טסעװ וד זַא ןוא ןבַײרט טשינ ךימ וטסֿפרַאד ,רוחב ַאזַא ,ערה

 ךָאד טרעה'ס ,רימ ביילג !ךיוא ןצעגײשּפָא ךיד ךיא לעװ ,הלווע ןַא

 םעד לגָאלשעג טסָאה ,טרעהעג בָאה'כ זַא רָאנ ,טשינ רענייק ָאד

 לעוועג ?סָאװ רָאנ -- -- -- !ָאטעג ייוו ץרַאה'ס רימ טָאה ,רעטכַאּפ

 .ןאמ רעטנענימָארּפ ,רעטסינימ ,רַאה *
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 טשינ רעסעב ןיוש ךיז ךיא בָאה אמּתסמ .ןלַאֿפרַאֿפ .ןעוועג זיא

 : -- == =- טנידרַאֿפ

 -עגסיוא ךיז ,ךעטרַאֿפ ןיא טצַײנשעגנַײרַא רעדיוו טָאה ענַײרב

 | | :טצֿפיזעגּפָא רעקרַאטש ןוא ןגיוא יד טשיוו

 גָאז ,עז ,רָאנ -- -- -- השקב ַא ריד וצ בָאה'כ ,עליכדרמ ---

 -- -- -- ּפֶא טשינ רימ

 ?זיא סָאװ ---

 -- -- -- סעּכ ןיא טסיב זַא --

 ?זיא סָאװ ,טגָאז ?סעּכ ןיא זיא רעוו ---

 םעד רעביא-טעב -- -- בילוצ רימ וט -- -- ךיד טעב'כ --

 ,רעטכַאּפ םעד ןגָאזּפָא טשינ לָאז רע ,ןלעוּפ םיא ַײב וטסעװ ,ןטַאט

 | | ?וצ רימ וטסגָאז !ךיד טעב'כ

 םענ'כ !ןבַײלב טעוװ רעטכַאּפ רעד ,ענַײרב ,ךַײא רעכיזרַאֿפ'כ -- |

 !ןײלַא עלַײװ ַא ךימ טזָאל טציא ?טוג ,רימ ףיוא סע

 -מיײהַא ךַײלג רימ טימ טסלָאז וד ,עליכדרמ .רעבָא ליוו'כ ---
 === == == ןייג

 ?ןֿפערט טשינ ןײלַא לעווכ ארומ טָאה ריא ,סָאװ ---

 ,ןטעבעג ךיז ענַײרב טָאה -- !דלַאב םוק ,עשז קנעדעג ָאט --

 ענעדירֿפוצ ַא טרעקעגמוא קירוצ ךיז דלַאב ןוא ןײגקעװַא ןעמונעג

 !יכדרמ ,ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא רָאג ךָאד בָאה'כ --

 עבלַאה רָאּפ ַא ךעטרַאֿפ םענעגױברַאֿפ ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה יז

 :סעמוג טימ ךיש

 טעװ ,ןסעװרַאב ַא ןעז ךיד טעװ עמַאמ יד זַא ףָא וט ,ַאנ --

 !שֿפנ-תמגע ןבָאה ךָאד יז

 -ינרט סענַײרב רַאֿפ טמעשרַאֿפ ךיז ,םערַאװ ןרָאװעג זיא ןיכדרמ

 ,ןגיוא ענעֿפָאלרַאֿפ טימ ,רעמוטש ַא ןוא טייקנבעגעגרעביא ןוא טֿפַאש

 .רַאבקנַאד ןעוועג ריא ןוא טסניד רעד טקוקעגכָאנ רע טָאה

 ,ןוז רעקידנעײגֿפױא רעד םורַא ,חרזמ ןיא יו ,ןעזעג טָאה רע

 טימ ןֿפרָאװעגכרוד ,ןֿפַײרטש עטרילָאק למיה ןרעביא ךיז ןדַײנש
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 זיא רע זַא ,ןעמונעגכרוד םיא טָאה טייקיטכיל ַאזַא ןוא ,רעטומלרעּפ

 ,קיטכיזכרוד ןרָאװעג ןיילַא ךיז רַאֿפ

 זַא ,טכַארטעג ,דלַאװ ןטימ ןעגנַאגעג רע זיא רענעגָאלשרעד ַא

 סע יוװ ,טליֿפרעד ןוא ,םיא ןוֿפ שטנעמ רערענעש ַא זיא ענַײרב

 ןעמ סָאװ רַאֿפרעד יצ .ןצרַאה םַײב ליוה לָאמ ַא טימ םיא טרעוו

 טָאה רע סָאװ רַאֿפרעד יצ ,טרַאװנגעק סלחר ןיא ןגָאלשעג םיא טָאה

 טסּוװעג טשינ ןיילַא טָאה רע ,ןטַאט םענעגייא ןַא ןגָאלש ןסירעג ךיז

 טשינ לָאמ ןייק ןיוש טעוװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג רָאנ ,סָאװ רַאֿפ

 ןענרעל ןוא ןציז ,לייה ַא ןיא ץעגרע ןבַײלקרַאֿפ ךיז ,םייהַא ןעמוק

 טַײצ יד זַא ןוא !ןסע ןגָארט םיא טעוװ לחר -- -- ?לחר ןוא -- --

 ןלָאמּפָא ריא ,ןעלחר ןֿפור רע טעוװ ,ןרעוװו הלגתנ לָאז רע ,ןעמוק טעוו

 -ַאּפ רעד ןוא ,םירׂשו םיכלמ ןוֿפ ןצַאלַאּפ ענעלָאטשירק עטסנעש יד

 ,םש-לעב םדָא 'ר יװ טקנוּפ ,רע טעװ ,ןלעֿפעג ריא טעװ סָאװ ,ץַאל
 רעבירַא לָאז סרעניד ןוא טכענק יד טימ ץַאלַאּפ רעד זַא ,ןַײז רזוג
 -- -- -- ןילרַא דלַאװ ןיא

 סָאװ ,ןא טּפעלשעג יכדרמ ךיז טָאה תונויער ןיא ןעקנוזרַאֿפ

 ץלַא ןצרַאה םַײב טייקליוה יד זיא ,דלַאװ ןיא ןַײרַא זיא רע רעֿפיט

 .אׂשמ ַא יװ םיא ףיוא טגיילעג ךיז ,ןרָאװעג רעסערג

 יב ,ןיילַא רענייא ,רעטכַאּפ החמׂש ןרָאֿפעגנָא זיא םיא ןגעקטנַא

 ןֿפױא ףױרַא ןטכענ זיא רע יוװ ,חומ ןיא טצילבעגֿפױא טָאה ןיכדרמ

 ,ןַײרַא םינּפ ןיא טסױֿפ רעד טימ טקַאהעג ,ןגָאלשעג םיא ,רעטכַאּפ

 ,טרעטיצ לדרעב לעג סרעטכַאּפ םעד יו ,רעטצניֿפ רעד ןיא ןעזעג

 רע זיא סָאװ טימ ָאט .טולב טניר ליומ ןוֿפ ,ןקָארשרעד ןגיוא יד

 ?ןעניק רַאֿפ רעסעב

 ךיז ןֿפערט וצ טַאהעג ארומ טָאה רע .ןרָאװעג טלַאק זיא ןיכדרמ

 יו עגר ַא ןייטש ןבילבעג ,ןגיוא ענעקָארשעגרעביא סרעטכַאּפ ןטימ

 ךיז לָאמ ַא טימ ,לדרעב לעג ןַײז ףיוא טקוקעג ,רעטריזילַארַאּפ ַא

 טצֿפיזעגּפָא ,ןטייקיניילק עלַא טימ םולח ןקידנגרָאמירֿפ ןיא טנָאמרעד

 ןַײז סָאד לָאז .ןגיוא יד ןיא קיטכיל םיא טרעוו'ס יו טליֿפרעד ןוא

 -ּפָארַא ןַא טימ ,ןטכַארט וצ טַאהעג טשינ טַײצ ןייק טָאה יכדרמ ?תמא
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 ןָאטעג זָאל ַא ךיז רע טָאה ,קיב רעטציירעצ ַא יו ,ּפָאק ןטזָאלעג

 -פיוא זיא רעטכַאּפ רעד .דרעֿפ יד טלעטשעגּפָא ןוא עלעגעוו םוצ

 ןוא ןֿפױלטנַא טלָאװעג ךיז טכַאד ,טקוקעגמורַא ךיז ,ןעגנורּפשעג

 עקידעקערש רָאּפ ַא טנֿפעעצ טָאה רע .ןגָאװ קע ןיא ןייטש ןבילבעג

 טזָאלעגסױרַא ,טיוט ןַײז זיא טָא זַא טנכער סָאװ רענייא יװ ,ןגיוא

 ןטימ ןיכדרמ ןגָאלש ןעמונעג ןוא שטיווק ןשישטנעמ ןייק טשינ

 םעד ןגױבעגנַײא טָאה יכדרמ .ןֿפָארטעג רָאנ טָאה רע ּוװ שטַײב

 טייטש יכדרמ זַא קידנעעז ,רעטכַאּפ רעד .ּפעלק יד ןעמונעגוצ ,ּפָאק

 .ןרָאװעג רעזייב ךָאנ יו זיא ,טשינ ךיז טגעװַאב ןוא טרָא ןייא ףיוא

 ,טליֿפרעד לָאמ ַא טימ ,ןקערש טרעהעגֿפױא ךיז ןצנַאג ןיא טָאה רע

 טָאה רע סָאװ ,ץימש ןדעי טימ ןוא טקידײלַאב םיא טָאה ןעמ זַא

 ענַײז רַאֿפ טנכערעגּפָא ךיז רע טָאה ,שטַײב ןטימ ןיכדרמ ןָאטעג

 רעד רעגנעל סָאװ ןוא .ןרערט סרעטכָאט ןַײז רַאֿפ ,ּפעלק עקיטכענ

 ןוא תוּפרח ןוֿפ לינק רעד טָאה רעמ ץלַא ,ןגָאלשעג טָאה רעטכַאּפ

 ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא םיא ַײב טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סע סָאװ ,תונויזב

 ךיז ,ןרָאװעג רעזיול זיא טנַאה ןַײז ןוא ,טלקיװעגרעדנַאנוֿפ ךיז ,ןבעל

 -כַײל זיא םיא ןוא ,םערָא ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז טלָאװ יז יוװ ,טליּפשעצ

 .ןרָאװעג רעט

 ןיוש ןגָאלש ליֿפ וצ ןוֿפ ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה יכדרמ

 ךיז טָאה רע .בַײל סָאד טדַײנש שטַײב יד יו טליֿפעג טשינ טעמּכ

 ןוא ,תוקלמ טגָאלש ןעמ סָאװ דַיי ַא יו ,ריֿפ עלַא ףיוא טזָאלעגּפָארַא

 טָאה רע זַא ,ןַײז לחומ טציא םיא טעוװ רעטכַאּפ רעד זַא ,טכַארטעג

 רעטָאֿפ םוצ ןעשטיא 'ר טימ ןייג טעו רע .טקידניזעג םיא ןגעק

 רע טעװ ,ןבעגסױרַא םיא טעוו עשטיא 'ר הֿבושּת ַא רַאֿפ סָאװ ,ןוא

 | .ןעמענוצ

 ךיז טָאה רע .,ןַײז ןָאק'ס .ןגָאלש טרעהעגֿפױא טָאה רעטכַאּפ רעד

 יד זַא ,ןַײז ךיוא ןָאק'ס .טשינ ךיז טרעוו יכדרמ סָאװ ,טמעשרַאֿפ

 ,תוּפרח יד טשיװעגּפָא ,סעּכ ןַײז טליטשעג טַאהעג ןיוש ןבָאה ּפעלק

 ןייטש ןבילבעג זיא רע .ןבעל ןַײז ךרוד ןענַאטשעגסיױא זיא רע סָאװ

 -עג רעווש זיא'ס ןוא ןקָארשרעד ןוא דלימ טקוקעג ,עלעגעוו ןֿפױא
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 זַא ןגיוא עשידִיי עטקיטייוװעגנָא יד ןיא קידנקוק ,ןביילג וצ ןעוו

 סעּפע טָאה רעטכַאּפ רעד .ןגָאלש וצ לגוסמ ןעוועג זיא דיי רעד

 .עלעגעוו ןטימ ןֿפָאלטנַא ןוא ןיכדרמ ףיוא טקוקעג ,טלמַאטשעג

 -כַאּפ םעד טקוקעגכָאנ ,ןגיוא עיורג ענַײז ןבױהעגֿפױא טָאה יכדרמ

 :ןעוועג ןענַײז רעטרעוו עטצעל סהחמׂש זַא ,רעכיז ןעוועג ןוא ,רעט

 !לחומ רימ ַײז ---

 ןטשירקיטנַא רעד ןוא יול"תשודק רעד 9 לטיּפַאק

 ןדניװשרַאֿפ עלעגעוו ןטימ רעטכַאּפ רעד יװ ,ןעזעג טָאה יכדרמ

 ךיז טשימ ,רעכַאװש טרעוװ ַײרעּפַאלק סָאד .ביוטש ןקלָאװ ַא ןיא

 טמענ סע זַא ,ליטש ױזַא טרעוו םורַא ןוא דלַאװ ןוֿפ שיור ןטימ סיוא

 ןרעיוא יד ןיא ןעגנילק שזַא

 ןיא ץלַא טָאה -- -- +- לחומ ריד ןיב'כ ,לחומ ריד ןיב'כ --

 .טרעּפסיוװעג ןיכדרמ

 ,למיה ןעיולב ,ןֿפיט ןיא טקוקעג ,טלעטשעגֿפיוא ךיז טָאה רע

 ןבַײלב'ס ,ןדניװשרַאֿפ ןוז רעד םורַא ןֿפַײרטש עטרילָאק יד יוװ ןעזעג

 ןוא ,רעטומלרעּפ ןצירּפש עכיילב עכעלטע וצ טרָאד ןוא ָאד זיולב

 .טקַיורַאב ךיז טָאה רע

 טצװ ןעמ רעכיז ןעוװעג ,םייהַא ןעגנַאגעג רע זיא רעקַיור ַא

 םַײב לגנִיי ןיילק ַא טליֿפרעד ךיז לָאמ ַא טימ ןוא ןַײז לחומ םיא

 יא ןֿפורעגנַײרַא םיא רעטָאֿפ רעד טָאה תבש ןדעי .זיוה ןיא רעטָאֿפ

 ןגעוו טלייצרעד ןוא ,ןענַאטשעג ןענַײז הרוּת-ירֿפס יד ּווװ ,רדח םעד

 'ר ןדייז ןגעוו ,ןעבָאב רעד ןעלהרׂש ןגעװ ,ןעמהרֿבַא 'ר ןדייזרעטלע

 -לָאטש ַא זיא ,יכדרמ 'ר ,עדייז רעד .טסייה רע ןעמעוו ךָאנ ,ןיכדרמ

 לַאב ַא לָאמ ַא טָאה ,יקסנישָאק : עיבַארכ ,ןכש ןַײז !ןעוועג דיי רעצ

 ןַײז ןגרָאב םיא לָאז רע ,טעב ןוא ןדייז ןכָאנ רע טקיש .טכַאמעג

 .ףַארג ?
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 ןלַײװ ,ןלעטשרַאֿפ ךיז ליוו רע .למַײרטש ןטימ עטָאּפַאק ענעסעלטַא

 יכדרמ 'ר .ןענידּפָא לָאמ ַא רַאֿפרעד רע טעװ ןדייז םעד ןוא ,טסעג יד

 ?שרעדנַא ןעד יװ --- ןגרָאזַאב וצ ץלַא עיבַארכ םעד טגָאזעגוצ טָאה

 -עב ַא ןוֿפ לטרַאג ַא טימ עטָאּפַאק ַא הררׂש םעד טקישעגוצ ןוא --

 ,טסירגַאב טשינ רעמ ךיז ןבָאה ייז .רעניטקידענ

 רָאנ טָאה רע ןעוו ,ןוא ןדייז םעד טַאהעג ביל טָאה יכדרמ

 םעד טָאה רע .רעצלָאטש טליֿפעג ךיז רע טָאה ,םיא ןגעוו טכַארטעג

 םיא ךיז רע טָאה תויׂשעמ סנטַאט םעד ןוֿפ רָאנ ,טנעקעג טשינ ןדייז

 -רַאװש ַא ,דרָאב רעכעליורג ,רעגנַאל ַא טימ ,ןכיוה ַא טלעטשעגרָאֿפ

 רעד ּוװ ,זדלַאה ןרעטנוא זיב טלּפענקרַאֿפ ,טסעװ רענעטעמַאס רעצ

 ,טגיילעגרעביא ךיז טָאה דמעה ןוֿפ רענלָאק רעסַײוװ

 ךיז ןוא ישר ןענרעל ןעמונעג ,ןרָאװעג רעטלע זיא יכדרמ זַא

 םהרֿבַא טָאה זעלב ַא ףיוא טרַאװנגעק סרעטָאֿפ ןיא ןסױטשעגנָא

 -שג רענעדירֿפוצ ַא ןוא לגנַיי ןֿפױא טנַאה ַא טגײלעגֿפױרַא דימּת
 | ;טלכיימש

 -רעוו עלַא יד טָאה ,זדנוא רָאי ערעגנעל וצ ,ישעבָאב יד ןוא --
 | !ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ,טסוװעג ָאי רעט

 עטנרעלעג ַא רַאֿפ טמשעג ,עשילוּפסיױרג ַא ןעוועג זיא עלהרׂש

 שיזײצנַארֿפ םיצירּפ יד טימ טדערעג טָאה יז .ענייש ַא רעייז ןוא

 ןכוק ןסע ןעמ לָאז ,שיֿפ יד רַאֿפ ,תבש ןדעי זַא ,טריֿפעגנַײא ןוא
 .עווַאק טימ

 טימ טסוחיעג ךיז ןבָאה דצ סיכדרמ ןוֿפ החּפשמ עצנַאג יד

 טלייצרעדרעביא ןוא טלייצרעד טייהנגעלעג רעדעי ַײב ןוא ןעלהרׂש

 ןרָאװעג זיא סָאװ ץעגייש-רעטסוש ַא ןגעװ הׂשעמ עכעלרעדנּוװ ַא

 טשינ םיא לָאז ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רעסייק רעד .רעסייק

 רעד ךָאנ הכולמ ןייא ןעמונעגנַײא רע טָאה ,סוחי ןַײז ןֿפרַאװֿפױא

 רעד רעביא רעשרעה רעקיצנייא רעד טעמּכ ןרָאװעג ןוא רעטייווצ

 ץלַא ןעמונעגנַײא טָאה רע רעדנעל רעמ סָאװ ןוא .טלעוו רעצנַאג

 .ךַארּפש רעדמערפ א ןיא (רז םע ןושלב)?
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 טָאה .סוחי ןַײז ןסעגרַאֿפ לָאז טלעוו יד טלָאװעג רע טָאה רעקרַאטש

 ןיסעצנירּפ ַא טימ טַאהעג הנותח ןוא בַײװ עטשרע ןַײז טגעגּפָא רע

 טימ ןייג ןעמונעג טָאה ץלַא ןוא קעװַא םיא ןוֿפ לזמ'ס זיא ָאד ןוא

 ,ּפָארַא רעטוּפ רעד

 לריאמ 'ר זיא ,החּפשמ יד טלייצרעד ,* הרירק ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 זיא'ס .ךַאז-הקדצ ַא ןגעוו ןַײרַא דלַאװ ןיא ןדייז םוצ ןעמוקעג "שֿבד ,

 ףיוא ןעלריאמ 'ר ןטלַאהרַאֿפ טָאה יכדרמ 'ר .ג"עקּת תֿבט ןעוועג

 ןטמַאלֿפעצ ַא ַײב ןילַא רענייא קידצ ןטימ ןסעזעג ,טכַאנ רעביא

 לריאמ 'ר .ןכַאזטלעװ טסעומשעג ןוא סעקלויל טעקּפיּפעג ,ןוויוא

 ןדִיי ףיוא זַא ןטַײצ סחישמ זיא'ס זַא ,ןדייז םעד טױרטרַאֿפ טָאה

 ץעגייש-רעטסוש רעד .וניתוֿבַא ועדי אל רשַא ,תוֿפידר ןָא ךיז ןקור

 ףיוא ןיוש זיא רע ,טלעוו עצנַאג יד ןעמונעגנַײא דלַאב ןיוש טָאה

 םי ןיא ןווי םעד ןגָאינַײרַא אמּתסמ טעװ ןוא עװקסָאמ טַײז רענעי

 דיגמ רעצינזָאק רעד -- ףוס ןסואימ ַא ןבָאה טעװ רע רָאנ .חרקה

 ןעוו ןוא .ןָא ףסומ םַײב רוּפיּכ-םוי ןוֿפ םיא טימ ןיוש ךיז טלגנַאר

 הריטּפ ןַײז ןוֿפ רָאי ןיא טָאה סַאװ ,ל"ז רעוועשטידרעב רעד טשינ

 חילצמ לָאז ץעגייש-רעטסוש רעד .,ןעוועג ןווכמ ןענוװַאד םַײב דימּת

 ףיורעד זמר ַא .טַאהעג גנַאל ןיוש םיא רעצינזָאק רעד טלָאװ .,ןַײז

 רעד םורַא ךיז טדער'ס ּוװ ,שרדמ ַא ןיא ןענוֿפעג לריאמ 'ר טָאה

 ןיא זַא ,טייטש שרדמ ןיא .ןעמוק טעװ חישמ רעדייא תֿפומ רעטעביז

 ַא הלותב ַא יו סיוא-טעז סָאװ ,ןײטשרָאמרַאמ ַא ןַארַאֿפ זיא םיור

 "עג טשינ טנַאה עכעלשטנעמ ןייק טָאה ןייטש םעד ןוא ,ראוּת-תֿפי

 -תומוא יד ןוֿפ םיעשר יד .ןֿפַאשַאב םיא טָאה ןײלַא טָאג .רָאנ ,טכַאמ

 ןגיל ,ןיטש םעד וצ ןעמוק ןלעוװ ,ןֿפרּוװסױא עטסערג יד ,םלועה

 ןיא ןָאטנַײרַא טײקמערַאװ רעייז טָאג טעוװ ,ןעמערַאװ ךיז ,םיא ַײב

 ןעמוקסיורַא טעוו'ס ןוא ןרעוו טצַאלּפעצ ןייטש רעד טעװ ,ןייטש םעד

 יד סָאװ ,ןטׂש רעד סולימרַא ןַײז טעו סָאד ןוא .עשורמ-עשר ַא

 ךיוה ןלייא ףלעווצ ןַײז טעוו רע .וטשירקיטנַא ןֿפור םלועה-תומוא

 ,טסָארפ ,טלעק *
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 .ןַאּפש ַא ןַײז טעוו ןגיוא עדייב ןשיווצ ןוא ,טיירב ןלייא ףלעווצ ןוא

 ,דלָאג יװ לעג ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןוא עטיור ,עֿפיט ןַײז ןלעוװ ןגיוא יד

 -ימרַא .ּפעק ייווצ ןבָאה טעוו רע ןוא ןירג --- סיֿפ ענַײז ןוֿפ טירט יד

 א ןַײז טעו טרָאד ןעוו ,תֿפרצ ךָאנ ןעמוקנָא טעו עשר רעד סול

 רעד זיא רע זַא ,ןגָאז ןוא ןעמוק טעו רע .שינערעקרעביא עסיורג

 ןַאד .רעסייק רַאֿפ ןעניורק ןוא ןביילג םיא ןעמ טעוװ ,רעזיילרעד

 םעד ןדִיי יד ןרעקמוא ,תונידמ ,רעדנעל ליֿפ ןעמעננַײא רע טעװ

 -גַײא טשינ ייווצ טלעוו רעד ףיוא זיולב ןלעװ ןבַײלב ןוא ןירדהנס

 ןעמעננַײא טעוװ רע זַא ןוא .ֿבָאומ ןוא םודא -- תונידמ ענעמונעג

 יד וצ ןוא ןדִיי יד וצ חילש ַא ןקיש רע טעװ ,רעדנעל ייווצ יד

 -קעווַא םיא לָאז ןעמ ,ןויטבמס טַײז רענעי ףיוא סָאװ ,םיטֿבשה-תרׂשע

 ןײטשֿפױא טעװ ןַאד .טָאג רַאֿפ ןכַאמ םיא ןוא הרוּת עשידִיי יד ןבעג

 ירוביג יד ןוֿפ ,םירוביג טנזױט קיסַײרד טימ הימחנ רוביג רעד

 ,ךיהלא 'ה יכנָאג םיא רַאֿפ ןענעייל ןוא הרוּת יד ןשימֿפיױא ,םירֿפא

 ןיא ןרעֿפטנע סולימרַא טו .*ינּפ לע םירחַא םיהלא ךל היהי אל

 עלַא זַא ,ןעגנַאלרַאֿפ סיוכרוד טעװ ןוא טשינ סָאד טייטש הרוּת ןַײז

 רעקלעֿפ עקירעביא יד יװ טקנוּפ ,טָאג זיא רע ,ןביילג ןלָאז ;ןדִיי

 -וביג טנזיוט קיסַײרד ענַײז טימ לאישוח ןב הימחנ טעוו ןַאד .ןביילג

 טרעדנוה לָאמ ייווצ ןענעגרהסיוא ןוא םיא טימ ןטלַאה המחלמ םיר

 -וצ ,ןרעוו רעטכָאקעגֿפױא ןַא עשר רעד סולימרַא טעװ .ןַאמ טנזיוט

 ןטלַאה המחלמ ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ ןעײמרַא ענַײז ןֿפורֿפױנ

 טעוװ טלָאמעד ןוא ןגילֿפ יװ ןלַאֿפ ןלעװ תולייח ענַײז .ןדִיי יד טימ

 ,לאישוח ןב הימחנ ךיוא זיא סָאװ ,ףסוי-ןב חישמ ןרעו טעגרהעג

 יד טימ ןַײז רבקמ םיא ןוא ןעמוקנָא ךַײלג ןלעװו תרשה-יכאלמ יד

 ,ןקָארשרעד ןוא ךייוו ןרעוו דלַאב ןלעוװו רעצרעה סנדִיי יד ,תוֿבָא

 טשינ זַא ,טיױט זיא חישמ זַא ,ןסיו טשינ טעװ עשרה סולימרַא ןוא

 -- -- -- ןדִיי יד ןוֿפ טילּפו דירׂש ןייק ןזָאלרעביא טשינ רע טעװ

 זיא ,ןלייצרעד ןטימ ןיא ןטלַאהעג ױזַא טָאה לריאמ 'ר ןעוו

 נָא ןבָאה ןשטנעמ עכעלטע .רעטצנעֿפ ןרעטנוא ןטילש ַא ןרָאֿפרַאֿפ

 ,טּפַאלקעג
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 :ןעגנורּפשעגֿפױא זיא לריאמ 'ר

 ,םיא טריֿפ ןעמ ,יכדרמ ---

 ? ןעמעוו ---

 !עשר םעד --

 ,ןשטנעמ עכעלטע ,ריט יד טנֿפעעג יכדרמ טָאה רעטרעטיצרַאֿפ ַא

 ,ןַײרַא ןענַײז ,דרעב ענערױרֿפרַאֿפ ,עסַײװ טימ ,טסָארֿפ ןוֿפ טיור

 יכדרמ טָאה דלַאב ןוא טעדוסעג ךיז ,טַײז ַא ןיא ןיכדרמ ןֿפורעגקעװַא

 ךיז טָאה רע .טעב סָאד ןטעב ,עלַאס יד ןענעֿפע ןעלהרׂש ןסייהעג

 ןעמ ,םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ טרַאװעג ,טלסיירטעג הׂשעמ-תעשב

 ןלייא ףלעווצ ,ּפעק ייווצ טימ ,עשר םעד סולימרַא ןגָארטנַײרַא לָאז

 -מערֿפ יד ןבָאה .גוגמו-גוג רעתמא ןַא ,ךיוה יד -- ףלעווצ ,טיירב יד

 -עג ,ןצלעּפ ןיא טלקיװעגנַײא לשטנעמ ןיילק ַא ןגָארטעגנַײרַא עד

 -רַאֿפ קרַאטש זיא רע ,זױצנַארֿפ ַא ,לַארענעג רעסיורג ַא זיא'ס טגָאז
 -- -- -- טליק

 -עגּפָא רעטכַײל טָאה ,לשטנעמ עניילק סָאד קידנעעז ,יכדרמ 'ר

 ןוא טניימעג קידצ רעד טָאה םיא טשינ זַא ,רעכיז ןעוועג .טמעטָא

 טעכָאֿפ רע .לַארענעג ַא וליֿפַא זיא סָאד ביוא ,טביולגעג קרַאטש טינ

 יר טכוזעג ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע !המשנ רעד טימ םיוק ךָאד

 ןרָאװעג םלענ זיא קידצ רעד רָאנ ,ןעלריאמ

 עסייה טמערַאװעג ,ןקנַארק ןטימ ןבילבעג ןײלַא זיא עלהרׂש

 טקעדעגנַײא םיא ,סיֿפ יד וצ טגיילעג םיא ,רעסַאװ טימ רעשעלֿפ

 טָאה יז .טעב ןַײז ַיײב ןסעזעג טכַאנ עצנַאג ַא ןוא ןקעד עוװָאכוּפ טימ

 -עדנַאמָאק ,ןעײמרַא טקיש ,טשימ רעקנַארק רעד יו טרעהעגנַײא ךיז

 ןבָאה רעסייק םעד זַא ,טנייוו ,טכַאל ,טסױֿפ יד ןַיײא-טשטעווק ,טעוו

 -יא עברָאט רעד טימ ןייג ןֿפרַאד רע טעװ טציא זַא ,טזָאלרַאֿפ עלַא

 טָאה'ס ןוא ןעמונעגמורַא קערש ַא ןעלהרׂש טָאה .טלעו רעד רעב

 ןקנַארק םוצ תונמחר סיורג ןוֿפ .ןצרַאה ןרעטנוא טשטעװקרַאֿפ ריא

 ,ךיא; :ןענַאטשעג זיא'ס ּוװ ,עימק ַא זדלַאה ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא יז טָאה

 יז ,"ןײגקעװַא לָאז תאלוח יד זַא ,טגָאזעג בָאה ,עיסָאס ןב קחצי-יול

 יד ןעגנָאהעגֿפױא ןוא טלקנעוװקעג ךיז ,הלוח םעד ןָאטנָא טלָאװעג
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 יד ןעגנַאהעגֿפױא טָאה עלהרׂש יװ ךַײלג ןוא .טעב ןרעביא עימק

 רעד .קיטכיל ןרָאװעג זיא'ס ןוא טנֿפעעג ריט יד ךיז טָאה ,עימק

 הרטע רענרעבליז ַא טימ סיֿפ יד רעביא זיב תילט ַא ןיא יול-תשודק

 םעד סנּפָאקוצ טנַאװ רעד (ַײב ןייטש ןבילבעג ,ןַײרַא ליטש זיא

 -עג ךיז טָאה ןגיוא ענעֿפָאלרַאֿפ ןרערט טימ ענַײז ןוֿפ ןוא ןקנַארק

 | ,טייקיטכיל ַא ןסָאג

 יד טנֿפעעג רעקנַארק רעד טָאה סייווש טימ רענעסָאגעגּפָא ןַא

 רעוו ?רע זיא ּוװ .ןעמוושעצ זיא ץלַא .טקוקעגמורַא ךיז ןוא ןגיוא

 זיא !ןרָאװעג קנַארק ןטכענ ךָאד זיא רע !ַא--ַא ?טעב ןַײז ַײב טציז

 -רעד םיא ןבָאה ןשטנעמ עטוג ,ןיינ ?טנעה יד ןיא אנוש םַײב רע

 ןֿפָאלשעג טשינ גנַאל ױזַא ןיוש זיא רע .ןקיטכענוצרעביא טביול

 -- -= -- !םערַאװ יװ ,ַא -- =- -- טעב ַא ןיא
 ,טגערֿפעג םיא עלהרׂש טָאה -- ?עיסָאמ ,ריא טליֿפ יו ---

 טשינ לָאמ ןייק לעוו'כ .רעייז ךַײא קנַאד'כ .םַאדַאמ ,רעסעב --

 יד טכַארטַאב ,טלמַאטשעג יװ לַארענעג רעד טָאה -- ...ןסעגרַאֿפ

 ַא ןיא יו טציוושעג טָאה רֶע רעכלעוו רעטנוא ,קעד עוװָאכוּפ ערעווש

 ךיוא עװקסָאמ ןיא טלָאװ קעד ַאזַא רעטנוא --- טלכיימשעג ןוא ,דָאב

 -לעזַא ןענַײז ךַײא ַײב זַא .טליקעגוצ ךיז בָאה'כ .ןעוועג טלַאק טשינ

 ןגעו טרעהעג טשינ ריא טָאה ,םַאדַאמ ,ָאי -- -- -- טסערֿפ עכ

 המחלמ יד ןענּוװעג טָאה רע יצ ,טשינ ריא טסייוו ?ןענָאעלָאּפַאנ

 -- -- -- קנַארק גנַאל ױזַא ןיוש ןיב'כ זַא ?ןסור יד טימ

 "ומש ןעמ --- טרעֿפטנעעג עלהרׂש טָאה -- !טרעהעג סיוועג --
 !עװקסָאמ טַײז רענעי ףיוא ןיוש זיא רע זַא ,טסע

 ? רעוו --

 : ! ןָאעלָאּפָאג --
 ןעמ ןטעבעג ןוא ןָאטעג לכיימש ןרעטיב ַא טָאה לַארענעג רעד

 ,ןשטנעמ ענַײז ןֿפורנַײרַא לָאז

 ןױוש זיא רע זַא ןוא .ןצלעּפ ןיא טליהעגנַײא םיא ןבָאה ייז

 רע טָאה ,ןטילש ַא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שטָאק רעד ןיא ןסעזעג

 ןַײז טזָאלעגרעביא ריא ןוא טקנַאדעג ,טנַאה יד טקירדעג ןעלהרׂש
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 דליב ןַײז ןעוועג זיא לקעדוצ ןֿפױא ּוװ ,עלעטעקשיקעבַאט ןדלָאג

 .ךָאעלָאּפַאנ ןעוועג זיא'ס .טֿפירשרעטנוא ןַײז ןוא

 יד טלייצרעד ןיכדרמ טָאה רעטָאֿפ רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא

 | ;טקידנעעג דימּת רע טָאה ,הׂשעמ

 ןטַאנגַאמ ףןגעמרַאֿפ ַא טרעוו זיא עלעטעקש-קעבַאט סָאד ---

 רערעַײט זיא טרָאװ ַא סישעבָאב רעד רָאנ ,ןֿפױק טלָאװעג סע ןבָאה

 !ןֿפױקרַאֿפ ןסייהעג טשינ סע טָאה יז --

 .שטנעמרעדנּוװ םוצ עביל ענעטלַאהַאב ַא טליֿפעג טָאה יכדרמ

 ןוא הלּפמ ןַײז טימ טרעירטעג .תונוחצנ ענַײז טימ טײרֿפעג ךיז

 רע .דַיי ַא ןרָאװעג ןריובעג טשינ זיא רע סָאװ ,טרעױדַאב דימּת

 ןעוועג טשינ זיא רע זַא ,רעטָאֿפ ןטימ טרַאּפשעג קידנעטש ךיז טָאה

 ןעמ טניימ ןסולימרַא טימ הׂשעמ רעד טימ זַא ,ץעגייש-רעטסוש ןייק

 .ןרָאװעג ןריובעג טשינ לָאמ ןייק םיור ןיא זיא רע זַא ,םיא טשינ

 טשינ ןשטנעמ רַאֿפ לָאמ ןייק ,טביולגעג רע טָאה רעבָא ןצרַאה ןיא

 טשינ ךיז -- ןעגנַאגַאב ָאי רע זיא רעלעֿפ ןייא זַא ,טגָאזעגסיױא

 ,בַייײוװ ןטימ ןטג טֿפרַאדעג

 "עגנַײא טייהרעניילק טָאה רע יװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה יכדרמ

 ןעוועג ןענַײז סעבמעד יד .ןעיײמרַא ייווצ ןיא דלַאװ םעד טלייט

 -- ענישלַא עטמירקרַאֿפ ,עקיסקיוועגניילק יד ןוא ײמרַא סנָאעלָאּפַאנ

 סעבמעד יד רעביא טגיניקעג קָאה ןָאעלָאּפַאנ -- רע .סאנוׂש םעד

 -רעצליה ַא טימ .ענישלֶַא רעד רעביא -- אנוש רעד -- קעצַאװ ןוא

 ךיז טָאה עציילּפ רעד ףיוא זיּפש ַא טימ ,טנַאה רעד ןיא דרעווש רענ

 סעבמעד יד יװ טליֿפעג ,ןקעצַאװ ןגעקטנַא ןָאטעג זָאל א יכדרמ

 ,ןליוק טימ יװ ,סינ עכעלגנעל ערעייז טימ ןסיש .,ךָאנ םיא ןֿפױל

 -- -- +- ענישלָא יד ןרעטעמשעצ

 ,ץלָאטש טליֿפעג ךיז יכדרמ טָאה ,דלַאװ ןטימ קידנעייג ,טציא ןוא

 בוטש ןיא ייז ַײב סָאװ ,טדערעג רעסייק ןטימ טָאה עבָאב ןַײז סָאװ

 ,רע ּוװ געוו ןקיבלעז םעד ףיוא זַא ,ןַײז ןָאק'ס ןוא דליב ןַײז ָאד זיא

 ,ןרָאֿפעג ןָאעלָאּפַאנ זיא ,טייג ,יכדרמ

 -רַאֿפ יד ןבָאה דלַאװ ןטַײז עדייב ןוֿפ .רעסייה ןרָאװעג זיא'ס'
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 ןוא טלקניֿפעג ,טדנעלבעג ןגער ןקיטכַאנַײב ןוֿפ סנּפָארט ענעבילב

 עטעקַאנ .ןגיובנגער ךעלקיטש יװ ןוז רעד רעטנוא ןדנוצעג ךיז

 זַיײװרעטרע ןבָאה ,היח רעשילרעטסיוא ןַא ןוֿפ הרדש ַא יוװ ,ןעלצרָאװ

 יד ןשיװצ טרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז ןוא געוו ןקידמַאז םעד ןטי:שעגכרוד

 .רעמייב

 טּפעלשעג ךיז טָאה געוו ןרעביא .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יכדרמ

 טימ טָאה ,רעסעװרָאב ַא ,רעױּפ רעד .ץלָאה ןגָאװ ַא טימ רעױּפ ַא

 רע טָאה רעטייוצ רעד טימ ,ןגָאװ םעד טּפוטשעגכָאנ טנַאה ןייא

 -ָאלשרַאֿפ ,עטרעטַאמעגסיוא יד טגָאיעג ,שטַײב רעד טימ טּפַאלקעג

 -ּפִא ךיז ןלעוו ייז ביוא זַא ,טַאהעג ארומ טלָאװ רע יװ ,דרעֿפ ענעֿפ

 .סױרַא טשינ ןדמַאז יד ןוֿפ ןיוש ייז ןלעוװו ,ןלעטש

 .ןדניװשרַאֿפ ןגָאװ ןטימ רעױּפ רעד יי ,ןעזעג טָאה יכדרמ

 -ומשזרַאֿפ רע טָאה .רעִירֿפ יו רעמערַאװ ןוא רעליטש ךָאנ טרעוו'ס

 |  .רעטַײװ ןעגנַאגעג ןוא ןגיוא יד טער

 ,רָאא טרעדנוה רעביא ןעוועג טלַא זיא סָאװ ,סקנּפ-דלַאװ ןיא

 -עג -- ןעוו ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רענייא ןעוו ןבירשרַאֿפ ןעמ טָאה

 ,סקנּפ-דלַאװ םעד ןרעטעלב וצ טַאהעג ביל טָאה יכדרמ .ןברָאטש

 ,טלכיימשעג דימּת .רעדנוזַאב ןדעי ןוֿפ טֿפירשטנַאה יד ןטכַארטַאב

 טנָאקעג םיוק ןבָאה סרעטעֿפ ןוא סעדייז ענַײז ןוֿפ עטסניימ יד ןעד

 -תעשב טליֿפעג ןוא ןזַײרג טימ תורדס יד טגיילעגסיוא ,ןבַײרש

 .םיא וצ ןדייר תורוד יו ,הׂשעמ

 יד זַא ,רערענעש ַא זיא סוחי סעמַאמ רעד זַא ,טסּוװעג טָאה רע

 ןשיווצ ןלַאֿפעגנַײרַא זיא עמַאמ יד סָאװ ,ןרעױדַאב ךיז ןשיווצ החּפשמ

 זַא ,לָאמ ַא טגָאז עטַאט רעד ןעוו ,ןײלַא עמַאמ יד ןוא .םיצ ראה-ימע

 -תעשב טכַאמ רָאנ ,וליֿפַא טגַײװש ,ןדייז ןיא ןצנַאג ןיא טָארג יכדרמ

 ןֿפָארטעג ךימ טָאה קילג ַא :טגָאזעג טלָאװ יז יװ ,ענימ ַאזַא השעמ

 טימ ןעוועג ,טַאהעג ביל טינ החּפשמ סעמַאמ רעד טָאה יכדרמ

 וצ ףיוא יוװ ,ןוא עדמערֿפ ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ייז

 -שינעג ןוא טכוזעג ,דצ סנטַאט ןטימ .טסוחיעג זיולב ךיז ;סיעכהל
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 ןעוװעג זיא'ס ןוא .ןֿפרַאוּוצֿפױא ךיז סָאװ טימ סקנּפ ןיא טרעט

 ,סָאװ טימ

 -עג זיא יול-תשודק רעד זַא ,ןבירשרַאֿפ ןעוועג זיא סקנּפ ןיא

 ךיז דלַאװ ןיא ייז ַײב רע טָאה ,סּפעש ןייק ןעלריאמ 'ר וצ ןרָאֿפ

 םעד זיב ךָאנ ןענַײז רעגניֿפ ןעצ ענַײז .ןענװַאד החנמ טלעטשעגּפָא

 טָאה יול-תשודק רעד זַא .שדוק-ןורָא ןֿפױא ןבילברַאֿפ גָאט ןקיטנַײה

 תוֿבהלתה סיורג ןוֿפ רע טָאה החנמ ןענװַאד טלעטשעגקעװַא ךיז

 ןעוועג זיא סָאװ ,שדוק-ןורָא םעד טנעה עדייב טימ טּפַאכעגמורַא

 יו רעגניֿפ יד טיהעגּפָא ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ .טברַאֿפעג שירֿפ

 ןוא .ןרימשרַאֿפ טשינ ייז לָאז ןעמ ,ןָאטעג גנוטכַא ןוא ֿבוט-ןֿבא ןַא

 -עגוצ םיא רעטומ יד טָאה .,ןרָאװעג ףַאלש זיא יכדרמ ןעוו ,דימּת

 -תשודק םעד ףיוא טנעה ענַײז טגײלעגֿפױרַא ,שדוק-ןורָא םוצ טריֿפ

 רעטָאֿפ םעד ,סוחי ריא טנָאמרעד םיא ,טניײװעגרעדנַאנוֿפ ךיז ,סיול

 זיא ןיכדרמ ןוא ,טנוװַאדעג ָאד טָאה רע זַא טנָאמרעד םיא ,לריאמ 'ר

 .ןרָאװעג רעסעב דימּת

 -עג ,רעטחומרַאֿפ ַא ןעגנַאגעג ,זיא רע ּוװ ןסעגרַאֿפ טָאה יכדרמ

 רעוועשטידרעב רעד זַא טביולגעג ,ןטָאש םענעגייא ןַײז ןיא טקוק

 ,תונמלַא עמערָא רַאֿפ ץלָאה טקַאה ,טָאטש וצ טָאטש ןוֿפ טרעדנַאוװ

 ןבָאה םִיױג יד סָאװ ,טסיירטעג ךיז ןוא תומשנ עקידניז ןקתמ זיא

 .יול-תשודק ַא טשינ

 ַא סרעייז ךיוא זַא ,םירעיוּפ יד ןוֿפ טרעהעג וליֿפֵא טָאה רע

 ףיוא לקעּפ ַא טימ ןגעו יד רעביא ךיז טּפעלש ,לעװַאּפ ,רעקילייה

 ּפמוז ַא ןיא לָאמ ַא טעשזדנָאלברַאֿפ רעױוּפ ַא זַא ןוא .סעציילּפ יד

 ,דרע רעד רעטנוא ןוֿפ יו ,סיוא רע טסקַאװ ,אׂשמ רוֿפ ַא טימ ןַײרַא

 ךָאנ זיא ,רעדער יד ןָא-טרימש ,ןגָאװ םעד ןּפעלשסױרַא טֿפלעה

 .ןדנוװשרַאֿפ טרעוו ןוא -- +ןוטיט לקעּפ ַא טימ דבכמ

 סָאװ רַאֿפ ,טליֿפעג זיולב ,ןטכַארט טנָאקעג טשינ טָאה יכדרמ

 יו .ךַײלגרַאֿפ ןייק טשינ זיא'ס זַא ,טסּוװעג טשינ ןײלַא רע טָאה

 ,(ןרעכיור םוצ) קַאבַאט ?
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 ןגָארקעג תונמחר טָאה רע ןוא ?יול-תשודק םוצ לעװַאּפ עקַאט טמוק

 ,םִייוג יד ףיוא
 רעמ זיא רעועשטידרעב רעד סָאװ ,ןָאטעג גנַאב טָאה םיא

 -ףרָאד ןטלַא ןַא רַאֿפ טַאהעג ץרא-ךרד סיורג ןוא ןעוועג אנקמ .ָאטינ

 טַאהעג ןוא .ןעזעג זַײװלגנִיי יול-תשודק םעד טָאה רעכלעוו ,טחוש

 ןרָאװעג ןריובעג טשינ טלָאמעד זיא רע סָאװ רַאֿפ ,סָארדרַאֿפ סיורג

 .רוד ןקידעכָאוו ַאזַא ןיא טבעל ןוא

 ,םלוע לש ונובר םוצ ;תונעט ןייק טַאהעג טשינ טָאה יכדרמ

 םיא טרעוװ לָאמ ַא טימ יװ ,םיא טלעווק סעּפע יו טליֿפעג זיולב

 -נעירָא וצ ךיז טַאהעג טַײצ טָאה רע רעדייא ןוא ,ןרערט וצ זיב גנַאב

 :ףױא טרעטיצ המשנ ענעגייא ןַײז יו ,טרעהרעד רֶע טָאה ,ןריט

 === -- -= הי ןללהי םיתמה אל --

 -רַאֿפ טָאה יכדרמ .ןָאטעג רעטיצ ַא סעּפע טָאה דלַאװ ןיא ףיט

 -עגרעביא זיא רעטיצ רעד ,טרעהעגנַײא ךיז ןוא ןגיוא יד טערומשז

 ןרָאװעג זיא גנַאזעג סָאד ..גנַאזעג קיטעמוא ,ליטש ַא ןיא ןעגנַאג

 ,גַיײװצ רעדעי ןוֿפ ,םיוב ןדעי ןוֿפ ןגָארטעג ךיז ,רעקרַאטש ,רעכעה

 ןוֿפ ירשעג עמוטש סָאד ךיז ןיא ןעגנולשעגנַײא ,לזערג ןדעי ןוֿפ

 ןעזעג ,ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ ןצנַאג ןיא רע טָאה -- ץרַאה סיכדרמ

 וצ ךיז ןעיצ ןשינעֿפעשַאב עקידעבעל יוװ ,ןסקיוועג רעטנזיוט יװ

 טימ ןוא ,תוחיר עקידעקעמש יוװ ,םעדעֿפ יו םורַא ךיז ןטכעלֿפ ,םיא

 םיא ןיא לדנייב סעדעי ,סנַײז דילג סעדעי יװ טליֿפרעד לָאמ ַא

 -- -- -- טימ-טגניז

 ךיז ןבָאה ,ךַאילש ןקידמַאז ןטיירב ןֿפױא ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ןוא

 -ליז ַא טימ תילט ַא ןיא יול-תשודק רעד טנַאה ןיא טנַאה טרַאשעג
 .לטיה ןקיקעַײרד ןטימ רעסייק רעד ןוא הױטע רענרעב

 | :טרעּפסיװעג ,ּפָאק םעד ןגיובעג ףיט טָאה יכדרמ

 ןַײז ןוֿפ טלײטעגנַײא טָאה סָאװ ,טָאג ןַײז לָאז טשטנעבעג --

 !םדו רׂשב ַא וצ דוֿבּכ

 רע יװ ,ןָאטעג לסיירט ןקרַאטש ַא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה רע
 ןעזעג טשינ םענייק ,ןגיוא יד טנֿפעעצ ,גרַאב ַא ןוֿפ ןלַאֿפעג טלָאװ
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 ,טמעשרַאֿפ קרַאטש ךיז ןוא
 לטיה סָאד טקורענּפָארַא טָאה יכדרמ .טנערבעג טָאה ןוז יד

 ןצרַאה ןיא ךָאל ַא טליֿפעג ,ןעלחר ןיא טנָאמרעד ךיז ,ןגיוא יד רעביא
 ,םייהַא ןֿפָאלעג טעמּכ רעטקיטייוועצ ַא ןוא

 םעדעפ 10 לטיּפַאק

 ךיז רע טָאה ,זיוה סָאד ןעזרעד סנטַײװ רעד ןוֿפ טָאה יכדרמ זַא

 ַא ןיוש זיא סָאװ רענייא יו ,טײרֿפרעד טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ

 -טע .רעכעלעמַאּפ ןייג ןעמונעג טָאה רע .םייה רעד ןוֿפ טַײצ עגנַאל

 רָאג ןרעטלע יד ןגָאז לָאז רע סָאװ ןָאטעג טכַארט ַא לָאמ עכעל

 רעדיו ןוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ,ןטכַארטוצ טנָאקעג טשינ

 רע .ןצרַאה םַײב ליוה ןרעוו וצ ןָא םיא טבייה סע יוװ ,טליֿפרעד

 ,ןײלַא ךיז ףיוא ןרָאװעג סעּכ ןיא ,ןייגוצםיײהַא טמעשעג ךיז טָאה

 רעקיטש טּפינקעגסױא ךיז ןוא ןשרעהַאב טשינ ךיז ןָאק רע סָאװ

 קירוצ עלַײװ ַא ףיוא ןעײרדרַאֿפ וצ ךיז ןסָאלשַאב טָאה רע .שיײלֿפ

 סָאד ףיוא ץלַא ּפָאק ןרָאלק ַא טימ ןרעלקרעביא ,ןַײרַא דלַאװ ןיא

 ןָא םיא טקוק רעצעמע יו ,ןעזרעד טלָאמעד טקנוּפ רע סטָאה .ַײנ

 | ,טלביימש ןוא

 -עג ןוא ךיק רעד ןוֿפ רעטצנעֿפ םַײב ןענַאטשעג זיא ענַײרב =

 : . .יורטש :שטעכעיוו ַא טימ ּפָאט ַא טרעַײש

 בוטש ןיא ןייג ךַײלג ןעמונעג ןוא ןרױלרַאֿפ ךיז טָאה יכדרמ

 םעד ןרעַײש וצ טרעהעגֿפױא החמׂש סיורג ןוֿפ טָאה ענַײרב .ןַײרַא

 הׂשעמ תעשב ךיז ןוא ןלעטשוצקעװַא םיא ּוװ ץַאלּפ ַא טכוזעג ,ּפָאט

 ןוא ןרעטש ןֿפױא קידנזָאלרעביא ,ּפָאק ןֿפױא לכיט סָאד טכיררַאֿפ

 םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ .ןקעלֿפ-עשזַאס עכעלטע ןֿפײלש יד םורַא

 ;טנעה יד ןשיװצ ּפָאט םעד קידנטלַאה ,ןעלהרוֿבד וצ ןַײרַא יז זיא

 .למעזעבגייווצ ,שיוװויורטש :
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 !טיג עליכדרמ !טייג רע ,ישעטסָאבעלַאג ---

 טלָאװעג טשינ .ןענוװַאד ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה עלהרוֿבד

 םוטש ַא טימ ,טנעה יד טימ ןענַײרב טגערֿפעג יז טָאה ,ןדיירסיוא

 :ליומ

 ?ונ -- א -- ַא --

 טָאה ,טניימ יז סָאװ טשינ טײטשרַאֿפ ענַײרב זַא ,ןעזעג טָאה יז

 :ןסָאשעגסיוא עטגערעגֿפױא ןַא יז

 הריֿבע ןַא ןיוש ךיא בָאה טָא !טשינ ךיא ןָאק ןענווַאד וליֿפַא ---

 ןרָאװעג רעכייוו דלַאב זיא יז ןוא --- !ךיוא שטַאגנוי ןרעביא ןָאטעג

 ?וטסגָאז ּוװ ,רע זיא ּווװ ---

 .רעטצנעֿפ ןֿפױא ןזיוועג ענַײרב טָאה -- !רע טייג טָא --

 טָאה --- !טשינ טרָאװ ןייק םיא ןָאמרעד ,םשה ןעמל ,ענַײרב ---

 "עג ,טסניד רעד וצ טירט עכעלטע טכַאמעג ,ןטעבעג ךיז עלהרוֿבד

 -- רעגניֿפ יד ןכערב ןעמונעג ךיז עטרעדורעצ ַא ןוא ןייטש ןבילב

 זַא ,דייר | ןכַאמ עילַאק סָאװ וצ !ןשקע ןַא זיא רע זַא ,ךָאד טסייוו וד

 ' | .ףֿפָארטש ןייק טשינ טֿפלעה'ס

 ַא ענַײרב טָאה -- ?ןֿפָארטש סעּפע םיא ךיא ףרַאד סָאװ --|

 עמַאמ ַא ערה-ןיע ןייק טָאה רע -- טלכיימשעג טשרמולּכ עטקידיײלַאב

 !רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב

 ,ריט רעד ַײב עגר ַא ןייטש ןבילבעג ,ןַײרַא ליטש זיא יכדרמ

 ןעמוק ןַײז םשור ַא רַאֿפ סָאװ טרַאװעג טלָאװ רע יו ,טקוקעגמורַא ךיז

 -רַאֿפ ,טנעה יד טגײלרַאֿפ רעטומ יד יו ןעזעג טָאה רע .ןכַאמ טעוװו

 םיא טלָאװ יז יוװ ,ּפָאק ןטימ םיא וצ טלקָאש ,ןּפיל יד טשטעווק

 + :שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ ןוא ןָאטעג לכיימש ַא רע טָאה .טנייװַאב

 י !עמַאמ ,ןגרָאמ טוג --

 טקוצעג ,טנייוועצ ליטש ךיז ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עלהרוֿבד

 ןענַאטשעג טַײצ עצנַאג יד זיא סָאװ ,ענַײרב ןוא .ןעלסקַא יד טימ

 םעד ץלַא טלַאה יז זַא ,ןעזעגמורַא טציא ךיז טָאה ,לקניוו ַא ןיא

 יא טקיועג ךיז ןוא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא םיא ,ּפָאט

 .ןגיוא יד ךעטרַאֿפ
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 -ומ יד ןטעברעביא טלָאװעג ,קידלוש טליֿפעג ךיז טָאה יכדרמ = |

 רעטעלב יד טשטיינקעג סָארדרַאֿפ ןוֿפ ןוא טמעשעג רעבָא ךיז ,רעט

 :רודיס החנמ-ןברק םענעֿפָא ןוֿפ

 ?רימ רעביא טנייוו ריא סָאװ ,טשינ סייוו'כ זַא ;--

 ןוֿפ יז טָאה תחנ ּפַאנק ןעײרֿפ ךיז ףרַאד עמַאמ יד ,ָאי ,ונ ---

 טשיוװעג ךיז ,ןטלַאהנַײא טנָאקעג טשינ ךיז ענַײרב טָאה -- ?ריד

 .עשזַאס טימ םינּפ עצנַאג סָאד קידנרימשסיוא ,זָאנ יד

 יז ןענַײרב וצ טקניו רעטומ יד יו טקרעמַאב טָאה יכדרמ

 ךיז רע טָאה ,טסירעגנַײא זיא טסניד יד יוװ ןעזרעד .ןגַײװש לָאז

 :טכַאלעצ ךיז ןוא ןסעגרַאֿפ

 -עגסיוא ױזַא ךיז ריא טָאה ּוװ ?ענַײרב ,רעמ רעד זיא סָאװ --

 | !רערעקנעמיוק ַא ,רוסָא ?טרימש

 רעד ףיוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא ,טמעשרַאֿפ ךיז טָאה ענַײרב -

 ,ריא ןוֿפ קזוח טשינ טכַאמ יכדרמ יצ .,ןגַײצרעביא טלָאװעג ךיז ,זָאנ

 -עלַאב רעד ןזיוועג ייז ,טנעה עטסירעגנַײא עריא ןעזרעד יז טָאה

 טּפַאכעג ,ןרעֿפטנערַאֿפ טלָאװעג טימרעד ךיז טלָאװ יז יו ,עטסָאב

 .ןֿפָאלעגסױרַא לכיימש ןקידתועינצ ַא טימ ןוא ּפָאט םעד

 -- ..ךיוא ןכַאל וצ חוּכ ָאד ךָאנ זיא תורצ עלַא יד וצ זַא ---

 ןוא ןגיוא יד טשיוועגסיוא ךיז ,טגָאזעג ךיז רַאֿפ יו עלהרוֿבד טָאה

 טָאה עטַאט רעד ,יכדרמ ,ןַײא ךיז רעה ז-- ןוז םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא

 ,ןדייר סעּפע ריד טימ ליוו רע .םיא וצ ןקישנַײרַא ךיד לָאז'כ טגָאזעג

 ןוא טגערֿפעג ךיז יכדרמ טָאה --- ?עטַאט רעד ,רע זיא ווו --

 ,ןײגסױרַא טלָאװעג

 ךיז ,טגָאזעג רעליטש עלהרוֿבד טָאה --- !לסיב ַא ְךָאנ טרַאװ ---

 ,ריט יד טכַאמרַאֿפ ןוא רעטנוא טשינ טרעה רענייק יצ טקוקעגמורַא

 ,..השקב ַא ריד וצ בָאה'כ ,ןַײא ךיז רעה --- ןַײרַא ךיק ןיא טריֿפ סָאװ

 | ?זיא סָאװ ---

 | :טנַאה ַא רַאֿפ ןוז םעד ןעמונעגנָא טָאה עלהרוֿבד

 רימ וט ,עז ..ךיד יו רעמ טשינ ךָאד בָאה'כ ,עליכדרמ ---

 ..ןעמַאמ רעכַאוש ןַײד ףיוא תונמחר בָאה ...תוּפרח ןייק ןָא טשינ



 ושָאטַאּפָא ףסוי 116

 ןָאטעג שוק ַא ,ּפיל ַא טכַאמעג .ןדייררעד טנָאקעג טשינ טָאה יז

 ,דניק ַא יװ טעּפילכעצ ךיז ןוא ןרעטש ןיא ןיכדרמ

 -ומ יד טצעזעגקעווַא .ןגיוא יד ןיא ןרערט טליֿפעג טָאה יכדרמ

 ךיז לָאז יז יבַא .טגָאזעגוצ ץלַא ריא .טנעה יד טשוקעג ריא ,רעט

 ,ןקָיורַאב

 -- ןגיוא יד טשיוװעג ךיז עלהרוֿבד טָאה --- ...ןַײא ךיז רעה --

 רָאנ .ןגָאז טינ רָאג ריד לָאז'כ ,ןטַאט םעד טגָאזעגוצ וליֿפַא בָאה'כ

 ןגיוא יד ןוא -- ...ייוו רימ טוט ץרַאה'ס .ןֿפלעה טשינ ךיז ןָאק'כ

 רימ -- ןרערט טימ ןסָאגַאב רעדיוו הׂשעמ-תעשב ריא ַײב ךיז ןבָאה

 -- -- קצָאק ןייק ןעשטיא 'ר טימ ןרָאֿפ טסלָאז וד ,ןסָאלשַאב ןבָאה

 -- -- -- ןרָאֿפסױרַא ריא טעװ ןגרָאמ םשה הצרי םא --

 עלמַאטשעג יכדרמ טָאה --- ...ןָאט בילוצ ץלַא ךַײא לעוו'כ --
 - } | ...רָאנ --

 | : ?רָאנ סָאװ --

 רעטומ רעד ןקוק וצ ןטימעגסיוא ,ןרױלרַאֿפ ךיז טָאה יכדרמ

 ;ןגיוא יד ןיא

 !רעטכַאּפ םעד ןצעזסױרַא טינ טלָאז ריא ,ליוו ךיא ---

 העדב טשינ םיא טָאה רענייק ?ןַײא ריד טלַאֿפ סָאװ ?ןעד יו ---

 !ןצעזוצסױרַא

 ףטַאט םוצ ןיוש ךיא ייג ,ױזַא ביוא ---
 ,ךעלקילג ןעוועג .ריט רעד וצ זיב טריֿפעגוצ םיא טָאה עלהרוֿבד

 ױזַא ןיא ,ןקָארשעג ױזַא ךיז טָאה יז ןכלעוו רַאֿפ ,סעומש רעד סָאװ

 ןבעלרעד ןיכדרמ ןוֿפ ךָאנ טעװ יז זַא ,רעכיז ןעוועג ןוא ,ךרוד טכַײל

 ,ֿבושי ַא ןוֿפ טַײװ ,םִייוג ןשיווצ טניווװ ןעמ ,טגָאזעג סנייטשימ .תחנ

 גנוי -- אטישּפ ַא ,טבערגרַאֿפ שטנעמ רעטסלדייא רעד וליֿפַא טרעוו

 סעומש רעד זַא ,טֿפָאהעג טָאה יז ּ!לָאמ ַא ךיז טעקירבעצ סע !טולב

 ןענַײז עדייב זַא .טסּוװעג .ךרוד קַיור ךיוא טעװ ןעמהרֿבַא טימ

 ;ןוז םַײב ןטעבעג ךיז ןוא םינשקע

 רע ביוא ףטַאט ןטימ ןַײא טשינ ךיד סַײר ,עליכדרמ ,עז -

 טסייו וד !עטַאט ַא ךָאד זיא'ס ,גַײװשרַאֿפ ,ןגָאז סעֿפע ריד טעוװ
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 טֿפָאלש ,סעּפע וצ טמוק'ס .זַא ,ןוא ּפָא-טַײרש ,ּפָא-טיײרש רע ,ךָאד

 טסָאה ,ָאי ?ןגָאז טלָאװעג ךיא בָאה סָאװ !טשינ טכענ ןייק ךָאד רע

 ךָאד זיא ץרַאה'ס ,ןסַײברעביא סעּפע רעִירֿפ יג ָאט ?טנװַאדעג ןיוש

 !קעװַא אמּתסמ ריד

 .ןענװַאד ןלעטש דלַאב דיז לעוו'כ --

 ,ריט יד ןָאטעג ןֿפע ןקיטסַאה ַא יכדרמ טָאה רעטמױרעגֿפױא ןַא

 -עג רע טָאה ,שטיווק ַא טרעהרעד ,קירוצ-טגנירּפש יז יװ טליֿפעג

 ןוא לצעק ןיילק ַא ַא ףיוא ןטערטעגֿפױרַא טלָאװ רע יו םינּפ ַא טכַאמ

 :רעטומ רעד וצ טגָאזעג קידנֿפױלסױרַא

 | !טעגרהרעד טרָאד ןצעמע אמּתסמ ןיֹוש בָאה'כ --

 טימ ,עטמעשרַאֿפ ַא ,ענַײרב ןענַאטשעג זיא ריט רעד רעטניה

 ךיז ןוא ,הֿבנג ַא ַײב טּפַאכעג יז טלָאװ ןעמ יוװ ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא

 | .ןרעטש םעד ןטלַאהעגוצ
 רוסָא ןיב'כ זַא ?ענַײרב ,ןָאטעג ּפַאלק ןטוג ַא ךַײא בָאה'כ --

 רעד ןוֿפ טּפַאכעגּפָארַא ,טרעֿפטנערַאֿפ ךיז יכדרמ טָאה --- !קידלוש

 רעד ןבעגעג ןוא רעסַאװ ןיא טצענעגנַײא סע ,ךעטנַאה ַא טנַאװ

 .ןעיצסיוא סע טעװ ,ּפַאלק םוצ וצ-טגייל ,טַאנ --- טסניד

 ענַיײרב ךיז טָאה --- !רוטּפ ,רוט9פ ,ןַײז טשינ רָאג רימ טעוו'ס ---

 -עג ךיז ןוא ריא םורַא ךיז טערָאּפ ןעמ סָאװ ,ןרױלרַאֿפ רעמ ךָאנ

 -עטסָאבעלַאב ,רימ ףיוא הווצמ ַא זיא'ס זַא -- ןעלהרוֿבד וצ טדנעוו

 רימ ךיא ןָאק סָאװ רָאנ ,ןרעהוצרעטנוא ןייש טשינ זיא'ס ,סייוו'כ !יש

 !ךימ ןגָארט רָאי ץרַאװש יד ?עֿבט ַאזַא ןיוש בָאה'כ זַא ,ןֿפלעה

 יד ּוװ ,ןַײרַא רדח ןיא ןעגנַאגעג ןוא טלכיימשעג טָאה יכדרמ

 טבױטשעגּפָא רע טָאה לעווש רעד ַײב .ןענַאטשעג ןענַײז הרוּת-ירֿפס

 ,ריט יד טנֿפעעג רעטסנרע ןַא ןוא לטיה סָאד טכיררַאֿפ ,ךיש יד

 ,ליֿפעג סָאד טַאהעג רע טָאה ,רדח םעד ןיא ןַײרַא זיא רע ןעוו ,דימּת

 ,לוש רענעזָאלרַאֿפ ,רעטלַא ןַא ןיא טייג רע יוװ

 גנַאל תורוד זיא החּפשמ יד ווו ,הרוּת-ירֿפס יד טימ רדח סָאד = -

 טלעוו יד סָאװ ףיוא טגירקעג ךיז ,ןענובשח הּכונח ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז

 ,ליק ןוא לקנוט בלַאה ןעוועג זיא ,ןסָאלשעג םיכודיש ןוא טייטש |
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 ןבילבעג ןוא ןעזעג טשינ רָאג ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה יכדרמ

 לקניוו ַא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םהרֿבַא 'ר .ריט רעד ַײב ןייטש

 טלָאוװ'ס יװ ,ןָאטעג ףור ַא םיא טָאה ,תילט םעד טגײלעגֿפױנוצ ןוא

 :ןעמוקעגרָאֿפ טשינ רָאג ןוז ןוא עטַאט ןשיווצ

 : !רעהַא רָאנ םוק ,יכדרמ ---

 ןוא רעטָאֿפ םעד ןעזרעד ,ןָאטעג לסיירט ַא ךיז טָאה יכדרמ

 .ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ ןעגנַאגעגוצ

 ?טגװַאדעג ןיוש טסָאה ---
 ! ןיינ ---

 ענַײמ םענ ,ַאנ !טשינ עשטומעלַאב ,ןענוװַאד ךיז לעטש ָאט ---

 ,ָאי -- די לש םעד ןָאטסױא ןעמונעג טָאה םהרֿבַא ןוא --- ןיליֿפּת

 ןייק ןעשטיא 'ר טימ ךָאד וטסרָאֿפ ירֿפ ןגרָאמ ,רדנ ילב ?טסייוו וד

 ךיוא וטסעוו ןדייז םַײב ןענעֿבנג טלעג ןוא ?ןדירֿפוצ --- -- -- קצָאק

 ךיז ,ןַײרַא ןטַאט ןיא ןטָארג ףרַאד דיחי-ןב סמהרֿבַא !ןֿפרַאד טשינ

 -נַײרַא ןעמעװו ןיא טָאה רע זַא ,ןסיוו ןלָאז ןשטנעמ ,טיירב ןריֿפ

 | | יי !ןטָארגוצ

 ןיוש .רעטָאֿפ םעד טקוקעגנָא יכדרמ טָאה רעטרעדנּוװרַאֿפ ַא

 -סיוא טָאה םהרֿבַא .ןדייר ױזַא םיא טרעה רע יו לָאמ עטייווצ סָאד

 ;לסקַא סנוז ןֿפױא טנַאה ַא טגײלעגֿפױרַא ןוא שאר לש םעד ןָאטעג

 !סע סעגרַאֿפ ,ןעוועג זיא סָאװ סָאד ,יכדרמ ,ןַײא ךיז רעה --

 ןבָאה טשינ לָאזכ ,עז ,םשה ןעמל -- ךיד ךיא טעב ךַאז ןייא רָאנ

 ?וצ רימ טסגָאז !תוּפרח ןייק ריד ןוֿפ

 -עגסיוא ךיז ,רעֿפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג טשינ טָאה םהרֿבַא 'ר

 ןוֿפ ןעועג זיא םיא ןיא רעק רעדעי ןוא דרָאב יד ןעמונעצ ,טכַײלג

 ,ץרא-ךרד ןֿפורעגסױרַא טָאה גנוטלַאה עזיולב ןַײז .דיגנ-ןב דיגנ ַא

 טקעטשעגנַײרַא טיירב ,עטָאּפַאק ? ענערַאגמַאק יד טלּפענקעצ טָאה רע

 ןָאטעג רעּפמילק ַא ןוא ענעשעק-ןזיוה ַא ןיא טנַאה ַא

 ןתוחמ ַא רַאֿפ סָאװ ,טשינ רענייק ָאד טרעה'ס ,ךיד גערֿפיכ ---

 .לװַאב ןטמַאקעג ןופ ?
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 -עג וימי-לּכ טָאה רעטָאֿפ ןַײז ,תמא ?רעטכַאּפ החמׂש טימ ךיא ןיב

 ביוא ,ןײלַא החמׂש ןוא רעבלעק יד םולשה-וילע ןדייז םַייײב ןדנוש

 בלַאק ַא ןבַײרט ןדליג ַא רַאֿפ רימ רע טעװ ,ןקיש רָאנ םיא ליוו'כ

 רָאנ ?ריד טלעֿפעג דיומ יד ?המ אלא !קצָאלּפ ןייק שזַא קע ןרַאֿפ

 ַא ןלצל אנמחר ,זיא'ס ?ןלעֿפעג טשינ ריד טעוװ דיומ ַא רַאֿפ סָאװ

 ךָאד ךיא בָאה ,ןעועג רעסעב טשינ ךיוא ןיב ךיא !רעלעֿפ-החּפשמ

 ךיז ןעמעוו ןוֿפ ןבָאה טסלָאז ,ןעשטיא 'ר טכַארבעגּפָארַא ריד רַאֿפ

 | !ןענרעלוצּפָא

 ןוֿפ ןעמונעגסױרַא ,ןַײרַא ליטש עשטיא 'ר זיא טלָאמעד טקנוּפ

 יד ךיז ןבָאה ןעמהרֿבַא 'ר ַײב .טֿפיטרַאֿפ ךיז ןוא רֿפס ַא עצילָאּפ ַא

 יד ןיא יו ,ןגָארקעג קשח לָאמ ַא טימ טָאה רע .טליּפשעצ ןגיוא

 ןכַאמ וצ ,ןעוועג ןַאמ רעגנוי ַא ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןטײצ עטוג עטלַא

 טשינ לָאז יכדרמ זַא ,טלעטשעגקעװַא ױזַא ךיז טָאה רע .הצלה ַא

 :לוק ךיוה ַא טימ ןבױהעגנָא ןוא ,ןעשטיא 'ר ןקרעמַאב

 -כעלש ןייק טשינ טָאה עשטיא'ר זַא ,עקַאט טסביילג וד ןוא ---

 יבר רעד !טשינ ךיא סייוו ןעלעדנעמ 'ר ןגעוו ,טסעז ?תוֿבשחמ עט

 ונברד םרח ןוֿפ קרַאטש טינ רע טלַאה וצרעד ,2ַײװ ַא טימ טניוװ

 טסגעמ ?טשינ טסביילג ?ןָא ױזַא ךימ וטסקוק סָאװ -- -- -- ןושרג

 זיא'ס דלַאב יװ זַא ,לכׂש ןֿפױא ךיז טגייל !ןזָאלרַאֿפ רימ ףיוא ךיז

 ןטלעז ןוֿפרעד אמּתסמ רע טרעלק ,תואיצמה-רקי ןייק םיא ַײב טשינ

 'ר רעבָא -- -- -- תוֿבשחמ עטכעלש רעקינייו רע טָאה אלימב ןוא

 רעד ןוא שורּפ ַא ןרָאי ןיוש ךָאד זיא ,ךימ וטסײטשרַאֿפ ,עשטיא

 טלַא יװ !ךָאד טסייוו וד ,רענייב יד ןיא טוג םיא טכירק רֿבד-לעב

 וטסליוװ ןבָאה הנותח ןוא !טשינ רָאי ןצכעז ןייק ךָאנ ?ןעד וטסיב

 ַאה ,ַאה ,טונימ רעטוג ַא ןוֿפ אמּתסמ ןיוש ךָאד

 ןוֿפ ןרָאװעג טיור .ןרעיוא ענַײז טביולגעג טשינ טָאה יכדרמ

 ,טרעֿפטנעעג טשינ רָאג ןוא דייר סרעטָאֿפ

 יר טָאה -- !הדימ עשידִיי ַא !ךיז טסמעש וד סָאװ טוג ךָאנ --

 ךיז ,עצײלּפ רעד רעביא ןוז םעד ןָאטעג ּפַאלק ַא ךעלרעטָאֿפ םהרֿבַא

 -סיוא טלָאװעג ךיא בָאה סָאװ ָאט -- ןעִירשעג טעמּכ ןוא טקורעגּפָא
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 ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ ןויסנ רעקידלַאװג ַא זיא'ס זַא ,ךיא הנעט ,ָאי ?ןריֿפ

 !ערה-רצי ןטימ ןטלַאה המחלמ .,+ *ךמוקֿבו ךבכשב; ,דימּת לָאז רע

 !טנָאקעג טשינ סע טלָאװ ךיא

 קילגמוא ןַא יו ,ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז יכדרמ טָאה --- !עטַאט --

 םעד ַײב ךָאד טייטש עשטיא 'ר ,רעליטש ,עטַאט -- ןעשעג טלָאװ

 | | !קוק ,רעמלַא-םירֿפס

 ךָאנ םהרֿבַא טָאה -- !?סָאװ ,טגָאזעג ןעד ךיא כָאה סָאװ ---

 רע טָאה -- .ַא-ַא ?וטסגָאז ,רע טייטש ּוװ -- טדערעג רעכעה

 -רעד סָאװ רָאנ םיא טלָאװ רע יװ ,רעטשַארעגרעביא ןַא טשרמולּכ

 טדערעג ןוא טנַאה רעד טימ ןעשטיא 'ר וצ ןָאטעג ךַאמ ַא ,ןעז

 ךַײא ליו'כ ,לחומ עשז טַײז !עשטיא 'ר ,ןגרָאמ טוג --- רעכייוו

 ךַײא ןיב'כ סָאװ ,לביארַאֿפ ןיק טשינ טָאה ןוא ןגערֿפ סעּפע

 -- -- -- חירטמ

 -גיהַא ּוװ טסּוװעג טשינ טָאה רע .ןרָאװעג סַאלב זיא יכדרמ

 ַא ןענעֿפע ךיז לָאז'ס ,טָאג ןטעבעג ,טרעטיצעג .ןגיוא יד ןָאטוצ

 רעטָאֿפ רעד יװ ,ןעזוצ טשינ יבַא ,ןעגנורּפשעגנַײרַא רע טלָאװ ,בורג

 ,ןעשטיא 'ר ןכַאמ שייֿבמ טעוו

 יו ,ןעגנַאגעגוצ ןרױלרַאֿפ טשינ רעבָא ךיז טָאה עשטיא 'ר

 ןֿפורעג םיא טלָאװ ןעמ יוװ ,םיא ןגעוו טלדנַאהעג טשינ ךיז טלָאװ סע

 ישג טָאה רֶע שטָאכ ןוא .הצע ןַא ןגערֿפ טַאלג יצ ,ןיד ַא ןענעקסּפ

 טינ ןגעוו טסעד ןוֿפ ךיז רע טָאה .סַאּפש טביַײרט םהרֿבַא זַא ,טסּוװ

 טָאה םהרֿבַא רעדייא ןוא ,טשינ רָאג לָאמ ןייק יװ ,טכַאמעג קידנסיוװ

 ןביױהעגנָא רע טָאה ןגָאז וצ סעּפע טַאהעג טַײצ

 עטכעלש עקַאט בָאה ךיא !ןֿפָארטעג טָאה ריא ,םהרֿבַא 'ר ,ָאי --

 | | ! תוֿבשחמ

 --- ןריױלרַאֿפ םהרֿבַא ךיז טָאה -- עשטיא 'ר ,לחומ עשז טַײז ---

 ַא בא זַא ,טגָאזעג רָאנ בָאה ךיא !טגָאזעג טשינ סָאד בָאה ךיא

 ,ןייטשפיוא ןוא ןּפָאלש ךיז ןגייל םייב (גָאט ןדעי ,ןענװַאד ןיא)* = |
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 ןבָאה ףרַאד ןעמ זַא ,ֿבייחמ לכׂש רעד זיא ,בַײװ ַא ןָא טבעל שטנעמ

 : : !תוֿבשחמ עטכעלש

 -טגעעג קַיור עשטיא 'ר טָאה --- םהרֿבַא 'ר ,עקַאט טָאה ןעמ --

 סָאװ ,טָאה שטנעמ רעד תוֿבשחמ עטכעלש רעמ סָאװ ןוא -- טרעֿפ

 יד זיא רעקרַאטש ץלַא ןעקניז טשינ לָאז רע ארומ יד רעסערג

 ןוֿפ תוימשג יד ןָאטוצסיױא רע זיא לגוסמ רעמ ץלַא ןוא תוררועתה

 == -- =- ןטשרעבייא םעד ןַײז וצ גיׂשמ ןוא הרז הֿבשחמ רעדעי

 טלכיימשעג םהרֿבַא טָאה -- ?ןויסנ רעצנַאג רעד סָאװ וצ ָאט --

 שיא ֿבוזעי ןּכ לע, :טרָאד טייטש יװ ?ןדַײמסיוא םיא ןָאק זעמ זַא ---

 : === -- -- ומא תאו ויֿבָא תא

 לָאמ עכעלטע עשטיא 'ר טָאה --- ?ןגָאז ךַייא ךיא לָאז סָאװ ---

 -- לדרעב ןצרַאװש ןרַאֿפ ךיז קידנטלַאה ,ןרעטש םעד טשטיינקעג

 ןבײהוצֿפױא ךיז ידּכ ?ךיז ןעדיוה רעדניק יװ ןעזעג לָאמ ַא טָאה ריא

 -נוא ךיז לָאמ סעדעי ןעמ זומ ,רעכעה ןוא רעכעה עדיוה רעד טימ

 טרַאּפש סָאװ ,דניק סָאד ןוא ,דרע רעד ןיא סוֿפ ַא טימ ןרָאּפשרעט

 רעביא ,ריא רעביא ךיז טעוװ ,דרע רעד ןיא סוֿפ ַא טימ ןָא טשינ ךיז

 זיא ןשטנעמ טימ .ןבײהֿפױא טשינ לָאמ ןייק ,ךיא ןיימ דרע רעד

 ;תורז תוֿבשחמ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד .עקיבלעז סָאד

 ,תוימשג ןיא ןעקנוזעג ףיט ױזַא ןיוש זיא ,ןעקנַאדעג עטכעלש ןייק
 ןקתמ טשינ ךַאז ןייק טָאה ,טשינ רָאג טליֿפ רע זַא ,טבערגרַאֿפ ױזַא

 ןַארַאֿפ זיא הרז הֿבשחמ רעדעי ןיא זַא ,ריא טלָאז ןסיוו ןעד .ןַײז ּוצ
 ַא רעייז וצ ןעקנוזעג זיא סָאװ ,קנוֿפ רעכעלטעג ַא ,הולא ץוצינ ַא

 ךיז ףרַאד שטנעמ רעד ןוא .ןוקיּת ךיז טעב ןוא הגרדמ רעקירעדינ

 = טימ ןייגנגעקטנַא ריא ףרַאד רע ,הרז הֿבשחמ ַא רַאֿפ ןקערש טשינ

 ,שובלמ םעד ןֿפרַאװקעװַא ,עטעקַאנ ַא ןָאטסױא יז ,סמערָא ענעֿפָא

 יד .ןָאטסײױא יז סעװ רע זַא ןוא .קידניז זיא שוֿבל רעד רָאנ ןעד

 ץוצינ ןטימ ןטֿפעהַאב ךיז רֶע טעוװ ,עטעקַאנ ַא ,ךיא ןיימ הבשחמ

 ןבייהרעד ,תישאר -- ןכַאז ייווצ ןַײז ןקתמ + ךָאנ'ר ױזַא ןוא הולא

 ,םורַא ױזַא *
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 ןַײז וצ ןרעקמוא םיא ,הגרדמ רערעכעה ַא וצ ץוצינ םענעקנוזעג םעד

 םעד ןַײז ןקתמ טעוװ רע סָאװ ,םעד טימ ןוא ןַײז ןקתמ םיא ,שרוש

 ןרעוו ןוא ןרעוו ןביוהרעד ךיוא ןילַא שטנעמ רעד טעװ ,הולא ץוצינ

 ?טײטשרַאֿפ ריא .םלוע לש ונובר םוצ ףּתוש ַא

 עצרַאװש יד .ןרָאװעג ןגיװשטנַא עלַײײװ ַא ףיוא זיא עשטיא 'ר

 טלזעלבעג ךיז ,ןֿפָא ןעועג זיא ליומ סָאד ,טנערבעג ןבָאה ןגיוא
 טקוקעג ןבָאה רענייצ עכעלמורק עסַאנ יד ןוא ןעלקניוו יד םורַא

 ןרעטש ןרעביא טנַאה רעסַײװ רעד טימ ןָאטעג רַאש ַא טָאה רע ,דליוו

 :ןביוהעגנָא רעדיוו ןוא

 -עצ וד רעקרַאטש סָאװ ...עדיוה רעד וצ רימ ןעמוק טציא --

 ,ךיד טשרעהַאב הרז הֿנשחמ יד רעמ סָאװ ,טסייה סָאד ,ךיד טסגיוו

 וד בוא ,גנוגַײטש ןַײד זיא רעכעה ץלַא ,תרגרג ןרַאֿפ ךיד טּפַאכ

 ,רֿבוג הֿבשחמ יד טסיב

 -- טלכיימשעג םהרֿבַא טָאה -- ...עשטיא 'ר ,לחומ עשז טַײז ---

 ַא זיא'ס זַא ,סיוא-טמוק- ,ןענַאטשרַאֿפ ךַײא בָאה ךיא יו ,סע טסייה

 ןַײמ טּפַאכעג ןטכענ בָאה'כ ןעוו ןוא !ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ,ןקידניז וצ הווצמ

 ּפינק ַא ןָאט טֿפרַאדעג םיא ךיא בָאה ,רעטכָאט סרעטכַאּפ ןטימ לדנוז

 -- -- -- ?ַאה ,? ךתודליב רוחב חמש :קַאב ןיא

 יד ןיא רעַײֿפ סָאד ,טרעדנעעג לָאמ ַא טימ ךיז טָאה עשטיא 'ר

 ןרָאװעג זיא םינּפ עסַאלב סָאד .ןשָאלעגסיוא םיא ַײב ךיז טָאה ןגיוא

 יװ ,סָארדרַאֿפ ַא ןגעלעג זיא ןּפיל עטשטעוװקרַאֿפ יד םורַא ןוא .דימ

 .סעומש רעצנַאג רעד ןָאטעג גנַאב םיא טלָאװ'ס

 עשטיא 'ר טָאה --- !ןײטשרַאֿפ ךימ טלָאז ריא זַא ,ליוו ךיא ---

 ,טדערעג רעכייוו ךָאנ ןוא טַאהעג הטרח דלַאב ,ןָאטעג רעזייב ַא ךיז

 שטנעמ ַא זַא ,הלילחו סח ,טשינ ןיימ ךיא -- ןטעבעג ךיז טעמּכ

 הוואּת רעד ןבעגרעביא ךיז ףרַאד ,תוימשג ןיא ןָאטנַײרַא ךיז ףרַאד

 ,טגָאזעג רָאנ בָאה'כ !טגָאזעג טשינ סָאד בָאה'כ .ןַײרַא טנעה יד ןיא

 הולא ץוצינ ַא ןַארַאֿפ זיא ,הּפילק רעדעי ןיא ,הוואּת רעדעי ןיא זַא

 !טנגוי ןייד ןיא ,רוחב ,ךיז יירפ (א"י תלהק)*
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 ןעמַאמ ַא וצ רעדניק יװ ,שרוש רעייז וצ ןעקנעב ןעקנוֿפ יד ןוא
 ןוא ןרעדנַא םוצ טלעוו קע ןייא ןוֿפ יירשעג םוטש ַא טימ ןעַײרש
 ץוצינ םעד טַײרֿפַאב ןוא יירשעג עמוטש סָאד טױעהרעד רעצעמע זַא
 -רע ריא וצ יז טבייהרעד ןוא הוואּת רעד ןוֿפ יצ ,הּפילק רעד ןוֿפ
 | .ןביוהרעד ךיוא ןילַא רע טרעוו ,הגרדמ רעטש

 לָאז רעטָאֿפ רעד זַא ,טָאג ןטעבעג ,טרעטיצעג טָאה יכדרמ
 ,עסיורג ענַײז טימ םיא ףיוא טקוקעג ,ןעשטיא 'ר ןַײז שיײֿבמ טשינ
 רע יו ,טייקנבעגעגרעביא ןוא עביל ליֿפ ױזַא טימ ןגיוא עיורג
 יי | ;טסיירטעג םיא טלָאװ

 -- -- ךַײא ײטשרַאֿפ ךיא ,יבר ,ןצרַאה םוצ טשינ ךַײא טמענ --
 טלכיימשעג םהרֿבַא טָאה --- !רתוס ךיז ןיילַא ךָאד ריא טַײז ---

 ------ ריא ןוא בַײװ ַא יו ,הּפילק ערעגרע ןַא ןבָאה ףרַאד ןעמ --
 םיא עשטיא 'ר טָאה --- ןַײז ױזַא ףרַאד ,םהרֿבַא 'ד ,אמּתסנ --

 ,טלכיימשעג ןוא ןסירעגרעביא

 .ריט רעד ןיא ּפָאק םעד טקעטשעגנַײרַא טָאה ענַײרב
 ןֿפױא ןיוש טייטש ןסע'ס !?ןסַײבנָא ןייג סָאבעלַאב רעד זָאל ---

 | | | | !שיט

 -- !ןסַײברעביא סעּפע רעסעב ןלעו רימ ,עשטיא 'ר ,טמוק --
 -עג ךיז ןוא רעטייווצ רעד ןיא טנַאה ןייא ןבירעג ךיז םהרֿבַא טָאה
 זיא'ס ןענוװַאד ךיז לעטש ?וטסטרַאװ סָאװ -- ןיכדרמ וצ טדנעוו
 | !טעּפש ךָאד

 םַײב טלעטשעגקעוװַא ךיז רע טָאה ,ןיילַא ןבילבעג זיא יכדרמ זַא
 'ר רַאֿפ טקידיײלַאב טליֿפעג ךיז ,ןיליֿפת יד ןָאטעגנָא ,רעטצנעֿפ
 ןגױצרַאֿפ טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ וצ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןוא ןעשטיא
 "ר ףיױרַא ןעניז ןֿפױא לָאמ עכעלטע ןענַײז םיא .סעומש ןצנַאג םעד
 "ןַײז ױזַא ףרַאד ,םהרֿבַא 'ר ,אמּתסמ? -- רעטרעו עטצעל סעשטיא
 ךיז ןוא טניימעג םעד טימ טָאה עשטיא 'ר סָאװ ,קירעגַײנ ןעוועג --
 .טכַארטרַאֿפ

 ןיא טּפַאלקעגנָא ךיז ,ןיב ַא ןגױלֿפעגנָא זיא יירעמושז ַא טימ
 עטײרּפשעצ טימ טלדערעג ךיז ,רעטצנעֿפ ןטכַאמרַאֿפ ןוֿפ ביוש רעד
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 ךָאנ'ר יװ קונש ןטימ טכוזעג טנשקערַאֿפ ןוא זָאלג ןרעביא לגילֿפ
 .ןַײרַא בוטש ןיא ןעמוקוצנַײרַא

 -יא טזַײרּפשעג ,ןטניהַא ףיוא טנעה יד טגײלרַאֿפ טָאה יכדרמ

 טלָאװעג לָאמ עכעלטע ,הנווּכ ןָא טנװַאד רע זַא טסּוװעג ,רדח ןרעב

 יו טרעהעג טָאה רע .טנָאקעג טשינ ןוא ןעקנַאדעג יד ןעמענֿפױנוצ

 ?סייוו רעוו זַא -- ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא ,ביוש רעד ןיא טּפַאלק ןיב יד

 יז ןיב יד יװ טקנוּפ טֿפָאה ,טנַאװ ַא רַאֿפ ךיוא רע טייטש רעמָאט

 טשינ לָאמ ןייק טנַאװ יד אמּתסמ טעוװ ןוא ּפָאק ןטימ ןכערבוצכרוד

 ךיז ןוֿפ ןבַײרטקעװַא טשינ ןָאק רע סָאװ ,שֿפנ-תמגע ןוֿפ .רעבירַא

 ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא לָאמ ַא טימ יכדרמ טָאה ,תוֿבשחמ עטכעלש יד

 טולב םוצ זיב טיוה יד ןבירעגּפָא ,ןטסױֿפ יד טימ ןַײרַא טנַאװ רעד

 .טקַיורַאנ ךיז ןוא

 ןדעי ןיא טקוקעג .רדח ןרעביא טזַײרּפשעג רע טָאה רעקִיור ַא

 -עג ןעמעלַא טימ ךיז טלָאװ רע יוװ ,ךַאז עדעי טכַארטַאב ,עלעקניוו

 -רעטלע ןַײז סָאװ ,תכורּפ םענעלָאװ םעד טכַארטַאב טָאה רע .טנגעז
 ןטֿפָאהעגסױא ,טברַאֿפעג ,ןענוּפשעג ןײלַא טָאה הקֿבר-רּתסא עבָאב

 -עגכרוד ,תכורּפ ןרַאֿפ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע .לװַאב ןלעג טימ

 טזָאלעג טָאה עלהרׂש עבָאב יד סָאװ ,רעטעלב ענרעבליז טיִמ טבעוו

 ,ןעמָאנ ריא תכורּפ ןוֿפ םיוז ןֿפױא טגיילעג ,םילשורי ןוֿפ ןעגנערב

 טָאה רע .םעדעֿפ ענרעבליז טימ טיינעגסיוא ןיילַא טָאה יז סָאװ

 ענַײז ןוֿפ רעוװ טסּוװעג ,ןטייווצ ןכָאנ לשדוק-ןורָא ןייא טנֿפעעג ליטש

 -עג .הרוּת-רֿפס יד ןבַײרש טזָאלעג ןבָאה סרעטעֿפ ןוא סעדייז

 טעמַאס ןיא עטצוּפעגסיױא ,ןטייקילייה יד רַאֿפ דײרֿפ טימ ןענַאטש

 .טשוקעג ייז ןוא ,תולּכ ענייש יו ,רעבליז ןיא ןוא

 עטריצעגסיוא יד ןבָאה זַײװלגנִיי .ןסעגרַאֿפ ךיז טָאה יכדרמ

 רעייז ּפָא-ןטיה סָאװ .ןלַארענעג יו ןעזעגסיוא םיא ַײב הרוּת-ירֿפס

 טימ ןעניורק ןגָארטעג ןבָאה ןלַארענעג יד .םינלזג-דלַאוו ןוֿפ זיוה

 סרעצנַאּפ ענרעבליז -- ןטסורב יד ףױא ,ּפעק יד ףיוא ךעלקעלג

 ןבָאה תורבידה-תרׂשע יד ּוװ ,ךעלשדוק-ןורָא ענעדלָאג עניילק טימ



 125 רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 -עג טָאה סעצײלּפ יד רעביא לַארענעג ןדעי ַײב ןוא ,ןטכױלעגּפָארַא
 .רעגניֿפ ןטלעטשעגֿפױא ןַא טימ דיי ַא -- זיּפש רענרעבליז ַא ןעגנָאה

 -עכעלב ַא ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה רע .טלכיימשעג טָאה יכדרמ
 -ַאב ,תֿפצ ןוֿפ רֿפוש ןטריברַאקעג ןקידכעלַײק בלַאה ַא לטייש םענ
 -- העורּת עדוי םעה ירשַא -- רעטרעװ עטצירקעגסיוא יד טכַארט
 -ברוד ךיז טָאה העורּת ַא .ןּפיל יד וצ רֿפוש םעד טקעטשעגוצ ןוא
 ןטלַאהַאב ךיג ,ןקָארשרעד ךיז טָאה יכדרמ .רדח ןרעביא ןסירעג
 -מורַא ךיז ןוא טירט טרעהרעד ,לטייש םענעכעלב ןיא רֿפוש םעד
 | .טקוקעג

 ,ןעלקניוו עלַא ןוֿפ ,ןשדוק-ןורָא יד ןוֿפ ךיז ןבָאה זַײװכעלסיב

 ןוא סעבָאב ,סעדייז ,סרעטעֿפ ןרַאש ןעמונעג טנעו עלעקנוט יד ןוֿפ
 ףיוא טקוקעג טָאה רע .ןרָאװעג רעכעלמייה זיא ןיכדרמ ןוא ,סעמומ
 ,ןעגנוצ עטקעטשעגסױרַא יד טימ ןבייל ענעדלָאג ןוא ענרעבליז יד

 -נָא ,ןתכורּפ יד ןוֿפ ןסירעג טעמּכ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקע ענעגױברַאֿפ
 ןענַײז םניחב טשינ זַא .הׂשעמ תעשב טכַארטעג ןוא קערש ַא טגָאיעג
 טימ ןהנעטסיוא ןעמונעג ךיז טָאה רע -- -- ןעוועג םינהוּכ סעדייז
 רעד ןיא ןבילבעג ןברָאטשעג טשינ לָאמ ןייק ןטלָאװ ייז יװ יז
 טציא ןוא תויׂשעמ-החּפשמ יד תורוד-רוד ןוֿפ ןענוּפשעג ,לוש רעטלַא
 טימ ןהנעטסיוא ןעמונעג ךיז טָאה רע ----- ןעוועג םינהוּכ סעדייז יִד
 ןוֿפ ןוא .ןזָאלרַאֿפ וצ טשינ לָאמ ןייק םיא טגָאזעגוצ ןוא הכרב ַא
 ,דרע רעטעֿפ ,רעצרַאװש רעד ןוֿפ ,ןסמיזעג ,םיצֿפח ,ןעלקניוו  עלַא
 ,רעצנַאּפ ַא יו ןיכדרמ םורַא טבעוועג ךיז ,םעדעֿפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה
 רָאנ זיא רע ּוװ ;דימּת ןוא .ןכערבעצ טשינ םיא לָאז טניוװ ןייק זַא
 | ,םייהַא קירוצ ןגיוצעג םיא םעדעֿפ יד ןבָאה ,ןעוועג טשינ



 ?ײט רעטייווצ

 ק צא ק

 ןיבר םוצ טרַאֿפ ןעמ / 1 לטיּפַאק

 זיא רֶע יו טקוקעג ,ןיכדרמ סנסוֿפוצ ןענַאטשעג זיא עלהרוֿבד

 יװ טקנוּפ ,סנּפָאקוצ טנַאה רעקניל רעד טימ ,רעשירֿפ ַא ןֿפָאלשעג

 רע סָאװ ,ךעלסירדרַאֿפ ןרָאװעג לָאמ ַא טימ ריא זיא'ס ןוא ,עטַאט ןקַײז

 ריא ןעוועג טשינ טלָאװ רע יװ ,ןַײרַא רעטָאֿפ ןיא ןצנַאג ןיא טָארג

 םיא ַײב טקורעגּפָארַא ףָאלש ןיא ךיז טָאה לּפַאק רענעדַײז רעד .ןוז

 ןָאטנָא טריבורּפ טָאה עלהרוֿבד .ןשיק ןֿפױא ןגיל ןבילבעג ,ּפָאק ןוֿפ

 יז זיא ,ןקעוווצרעביא טשינ םיא טַאהעג ארומ ,לּפַאק םעד ןיכדרמ

 וליֿפַא זַא ,טכַארטעג ןוא טנַאה רעד ןיא לּפַאק ןטימ ןייטש ןבילבעג

 ץַײרַא ןגיוא יד ןיא ןלַאֿפ ,עצרַאװש ,עכַײלג .סמהרֿבַא ןענַײז רָאה יד

 -הרוֿבד רעגנעל סָאװ ןוא .עטזיורקעג ,עניד ןענַײז עריא .סעמסַאּפ יוו

 עטַאמ יד ןיא טײקשירֿפ רעד טימ ןיכדרמ ףיוא טקוקעג טָאה על

 ץלַא ריא זיא ,ליומ ןוֿפ ןעלקניוו יד םורַא לכיימש םעד טימ ,ןקַאב
 טָאה יז ןוא ןעמונעצ ךיז טָאה ץרַאהרעטומ ריא .,ןרָאװעג רעמערַאוו

 ןיע ןייק ,טָאה יז סָאװ ,דײרֿפ ןוֿפ טנייוו יז יצ טסּוװעג טשינ ןיילַא

 דיחי-ןב ריא סָאװ ,טנייו יז יצ .,ןוז ַאזַא טעװעדָאהעגסוא ,ערה

 ףניֿפ עּפַאנק ?העיסנ עטַײוו ַאזַא ,טייקיניילק ַא .טציא יז טזָאלרַאֿפ

 טשינ לָאז העש יד ,םולשו סח ןוא !סקַא ןטימ ןּפעלש ךיז תעל-תעמ

 ןרעלק טלָאװעג טשינ טָאה יז ..געוו ןֿפױא טֿפערט'ס ,ןעהעשַאב

 -עגּפָא םיא ןוא ּפָאק סיכדרמ רעביא ןּפיל יד טימ טכַאמעג ,ןוֿפרעד

 .ערה-ןיע ןַא ןכָארּפש
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 ןַא ןכוק םענעקַאבעג שירֿפ ַא טימ ןַײרַא ליטש זיא ענַײרב

 םעד טּפַאכרַאֿפ ,רעמיצ סָאד טלוֿפעגנָא טָאה חיר רעמענעגנַײא

 ,םעטָא

 טָאה -- ןטָארגעג ערה-ןיע ןייק רימ זיא סקעבעג סָאד --

 -נּפַאלק ,ןעלהרוֿבד ןכוק םעד ןגָארטעגרעטנוא עכעלקילג ַא ענַײרב

 םענעקַאבעגסיױא ,םעניורב ןֿפױא רעגניֿפ יד טימ השעמ תעשב קיד

 . ?זיא סָאד טכַײל יװ ןיֿבמ ַא ,ישעטסָאבעלַאב ,ריא טַײז --- םעדָאב

 יד ףיוא ןכוק םעד טריבורּפ עלהרוֿבד טָאה -- !טכַײל עקַאט --

 ?שײלֿפ לטַײז ןטימ ,עניײרב ,ךיז טרעה סָאװ ןוא -- רעגניֿפ-ץיּפש

 וליֿפַא ןיוש טגיל'ס ןוא טלקעּפעגנַײא ןטכענ ךָאנ סע בָאה'כ --

 !ךיוא : עקשטירב רעד ןיא

 !הירב ַא עקַאט רָאד וטסיב ---

 קידהעינצ ענַײרב טָאה -- ?טנַײה ןוֿפ טציא סע טסייוו ריא ---

 .טלכיימשעג

 ַא ףיוא ןזיוועג עלהרוֿבד טָאה -- !ענַײרב ,ןַײא ךיז רעה --

 םיג'כ -- טעב ןבענ ןגעלעג זיא סָאװ ,עזילַאװ דענרעדעל רעסיורג
 .,דמערֿפ רעד ןיא לגנַיי ַא ,עקַאט ,ונ .שעוו ןכָאװ ףלעווצ ףיוא טימ םיא

 ?גונעג ןַײז טעוו'ס ,וטסגָאז סָאװ ?ןשַאו וצ ןבעג סע רע טעװ ווו

 .רתוהו יד זיא'ס ?ןעד יוװ ,גונעג ---

 -עגוצ עלהרוֿבד טָאה --- ןקידניז טינ ךָאד רָאט ןעמ ,ענַײרב ---

 רָאנ ,ןיבר םוצ ךָאד טרָאֿפ יכדרמ -- ץרַאה םוצ טנַאה יד טגייל

 רימ טלעֿפ'ס יװ ,ןיוש ליפ'כ .ייוו רימ טוט ץרַאה'ס זַא ,רימ ביילג

 | !בוטש ןיא סעּפע

 םורַא-ייג ןילַא ךיא ,ישעטסָאבעלַאב ,ךַײא ביילג'כ ,ןעד יו ---

 ןעמענ ןצרַאה םוצ רָאנ ?עמַאמ ַא --- ריא ןיוש יו .עקיטכענ ַא יו

 בעיה תחנ ,םשה הצרי םא ,ךָאנ ןלעװ רימ .טשינ ךיז ןעמ ףרַאד

 ףעז טעוו ריא .םיא ןוֿפ

 יד טשיוועג ךיז עלהרוֿבד טָאה -- !םלוע לש ונובר ,יאוולה ---

 .עזייר רעדָא ריצַאּפש רַאפ ,עלעגעװ:טַאװירּפ 1
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 ןזיוועג ןוא לטסעיו סיכדרמ ןַײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמונעג ,ןגיוא

 ,ןלַאירעּפמיא ףניֿפ טיינעגנַײא ָאד םיא בָאה'כ ,טסעז -- ןענַײרב

 ןטלייצעגוצ ַא ןבָאה אמתסמ ךָאד טעװ רע ,דמערֿפ רעד ןיא ,סייוו'כ

 ,ןענָאק טשינ ךיוא ךָאד רע טעװ ןעמַאמ רעד ַײב ןטעב ןוא ,ןשָארג

 -רעד טשינ רָאג םיא לעוו'כ ?ַאה ,וטסגָאז סָאװ !ןבָאה רע זָאל ָאט

 ,ןַײז רעביל םיא סע טעװ ,ןעניֿפעגסיױא ןײלַא סע טעװ רע .ןלייצ

 .גָאט ןדעי ךָאד רע טייג לטסעוו סָאד .זיא עמַאמ ַא סָאװ ןסיוו טעוװ

 ?ַאה ,וטסגָאז סָאװ

 ןעלסקַא יד טימ ןָאטעג שטעווק ַא ענַײרב טָאה --- ?סייוו'כ ---

 ?ךיא עשטומעלַאב סָאװ ,ונ ...סָאװ עלַאמ ,םיא טגָאז ןעמ רעכַײלג ---

 !טכַאמ סקעבעג'ס סָאװ ןָאט קוק ַא לעוו'כ

 עלהרוֿבד טָאה -- סקעבעג םוצ ןָאט קוק ַא ןיוש לע ךיא ---

 םעד ןֿפע ןוא עזילַאװ יד דניברַאֿפ ,ענַײרב ,וד ןוא --- טצֿפיזעגּפָא

 ,ןײטשֿפױא לָאז יכדרמ טַײצ .ןדָאל

 ןסָאגעגּפָא טָאה טכיל עילַאװכ ַא .ןדָאל םעד טנֿפעעג טָאה ענַײרב

 -עגֿפױא ןוא ןגיוא יד ןענַײרב עגר ַא ףיוא ןסָאגרַאֿפ ,רעמיצ סָאד

 לט | ,ןיכדרמ טקעוװ
0 

 זיא יז .רעטומ רעד טימ טנגעזעג טשינ טעמּכ ךיז טָאה יכדרמ

 צענעכָארברַאֿפ טימ עדנַארעװ רעד ףיוא טַײצ עצנַאג יד ןענַאטשעג

 רע זַא רָאנ ,ןיכדרמ ןגָאז וצ ליֿפ ױזַא טַאהעג .טנייוועג ןוא טנעה

 בַײלב, טגָאזעג ןוא טשוקעג יז ,טנַאה ריא ןעמונעג ,ןעגנַאגעגוצ זיא

 -מורַא ,ןעגנַאגרַאֿפ רעקרַאטש ךָאנ ךיז עלהרוֿבד זיא ,"!עמַאמ ,טנוזעג

 .טשינ םיא ןוא ןגָאז וצ םיא טָאה יז סָאװ ןסעגרַאֿפ ,ןוז םעד טּפַאכעג

 | יי | .טזָאלעגּפָא

 -עגרעֿפַא רעזייב ַא םהרֿבַא טָאה -- !ףוס ַא ןעמענ ןיוש זָאל ---

 טשינ ךָאד טייג רע -- טנעה סעלהרוֿבד רעטנוא :ןוֿפ ןיכדרמ ןעמּונ

 .וטסעװ סָאװ ,ױזַא טנַײה ןיוש טסנייוו וד זַא !קעװַא רענלעז ןייק רַאֿפ

 . !רעבַײװ ןבַײלב רעבַײװ ?ןבָאה הנותח טעװ רע זַא ,ןָאט
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 טריֿפעגקעװַא םיא ,םערָא ןרעטנוא ןיכדרמ ןעמונעג טָאה רע

 | :טנַאה יד ןבעגעג םיא ןוא טַײז ַא ןיא

 ריד טעוו'ס זַא ,ןוא חילצמ ַײז ,יכדרמ ,טייהרעטנוזעג רַאֿפ -- |

 טעװ רע .ןעלסָאי 'ר ַײב ,ןּתוחמ רעזדנוא ַײב םענ ,טלעג ןלעֿפסױא

 !ווירב בַײרש ,עז -- רקיע רעד ןוא ןבעג ריד

 -סױרַא טשינ ,טקוקעגנָא עלַײװ ַא ךיז ןבָאה ןוז ןטימ עטַאט רעד

 טָאה ייז ןוֿפ רענייא רעדעי ןוא ,טנַאה סנטייווצ םעד רענייא קידנזָאל

 ןבָאה עדייב .ןגָאז וצ סָאװ ךָאנ סעּפע טָאה רעטייווצ רעד זַא ,טליֿפעג

 -ייא ןענַאטשרַאֿפ ןטלָאװ ייז יוװ ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא לָאמ ַא טימ

 יז סָאװ ,ענעדירֿפוצ טשינ ,עמוטש ןוא ,תונויער סנטייווצ םעד רענ

 .ןעגנַאגעצ ךיז ייז ןענַײז ,טגָאזרעד טשינ סעּפע ןבָאה

 טימ ןענַײרב טימ טנגעזעג ךיז יכדרמ טָאה רעטרעדורעצ ַא

 ןיא ןַײרַא ןוא ןעמוקרעביא רעכיג סָאװ טלָאװעג ,סרעשיֿפ עכעלטע

 ,סיֿפ ענַײז ןשיוצ טרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז טוליֿפ טָאה .עקשטירב רעד

 טָאה יכדרמ .םיא טימ ןענעגעזעג ןעמוקעג ךיוא ךיז טלָאװ רע יו

 -רעד הׂשעמ תעשב ,טעלגעג םיא ,עדרָאמ רעד רַאֿפ טּפַאכעגנָא םיא

 רעד ןעוו ,ןוא ןרָאֿפוצקעװַא דָאש ַא ךיוא ןיילַא םיא זיא'ס זַא ,טליֿפ

 טרָאװ ַא ןלַאֿפ טזָאלעג טלָאמעד ןטלָאװ רעטומ יד רעדָא רעטָאֿפ

 / .ןבילבעג סיוועג רע טלָאװ ,ןרָאֿפ טשינ לָאז רע

 ןיוש זיא עשטיא 'ר ױװ ,עקשטירב רעד ןיא ןַײרַא זיא יכדרמ

 ,דרעֿפ יד ןבַײרט ןעמונעג ךעלעמַאּפ טָאה ןישטרַאמ ןוא ,ןסעזעג

 סרעשיֿפ יד יוװ ןעזעג .ךָאנ םיא טַײרש ןעמ יו טרעהעג טָאה יכדרמ

 ,רעִירֿפַא ףיוא ַײרעליב ַא טימ טגנירּפש טוליֿפ ,ןעלטיה יד ןעיצ

 לָאמ ַא טימ ןוא .ןרעיוא יד רַאֿפ וצ םיא טלַאה ,םיא טּפַאכ דעשיֿפ ַא

 ַײב טנַאה ןייא טימ ןָא ךיז טלַאה ענַײרב זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה

 לָאז רע ,ןענישטרַאמ וצ רערעדנַא רעד טימ טכַאמ ,עקשטירב רעד

 שײלֿפ'ס לקעז ןכלעוו ןיא ,ןַײרַא םיא ןיא טהנעט ןוא ,ךעלעמַאּפ ןרָאֿפ

 ;ןֿפרַאװקעװַא טשינ רע לָאז ךעלקעז יד ןוא ;סנכוק יד ןכלעוו ןיא ,טגיל

 ןֿפַאשרַאֿפ טשינ ,ןבַײרש טֿפָא לָאז :ןענישטרַאמ טימ ןקישקירוצ ייז

 יז !ךס ןייק ָאטשינ ןענַײז סעמַאמ עכלעזַא ןעד ,ןעמַאמ רעד שֿפנ-תמגע
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 רע זַא ןוא .ןלַאירעּפמיא ףניֿפ לטסעוו ןיא טײנעגנַײא ןוז םעד טָאה

 םעניא ןגײלנַײרַא ,םשה ןעמל ,רע לָאז ,שעוו קיטַײרֿפ ןָאטסױא טעוװ

 ןלעב ַא רעדעי זיא שעוו לקיטש ַאזַא ףיוא ןעד ,ץַאזנַײא ןטימ לכיצ

 -ייטש םוצ ןעמוקעגוצ זיא ןישטרַאמ זַא ןוא !בעוו רענייר ךָאד זיא'ס/

 ןטנװוַײל ַא םעזוב ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא ענַײרב טָאה ,ןַאקרַאּפ םענרענ

 רעד ןיא ןיכדרמ טקעטשעגנַײרַא סע עטמעשרַאֿפ ַא ןוא עלעקברָאט

 ;ןַײרַא טנַאה

 ףיוא ןבָאה טסעװ ,דמערֿפ רעד ןיא ,סייוו'כ !עליכדרמ ,ַאנ --

 ןדליג עשילױּפ ןעצ ןצנַאג ןיא ,ּפָא טשינ רימ גָאז ,ךיד טעב'כ .סינ
 טרָאװ ןַײמ ףיא סע טסעוװ ?ןָא ױזַא ךימ וטסקוק סָאװ --- -- --

 ןעמענּפָא םשה הצרי םא סע לעוו'כ ,טלַאהַאב ,טלַאהַאב ,ונ !ןעמענ

 ןבעג לָאז טָאג ,טייהרעטנוזעג רָאֿפ -- -- -- טנעצָארּפ טינ ריד ַײב

 ןעשטיא 'ר וצ טדנעוװעג ךיז טָאה יז ןוא -- -- -- געוו ןכעלקילג ַא

 טשינ ךַײא בָאה'כ ןַײז ןָאק'ס ,עשטיא 'ר ,טוגמוא רַאֿפ טשינ טמענ ---

 ןעמל טוט ןוא טייהרעטנוזעג טרָאֿפ ,לחומ רימ טַײז ,טלדנַאהַאב טוג

 -- -- -- ןיכדרמ ףיוא גנוטכַא םשה

 יז עשטיא 'ר טָאה -- !ענַײרב ,טנוזעג טבַײלב ,טוג ,טוג ---

 ,טקַיורַאב

 -נָא טלָאװעג רעדיוו םיא ,ןגָאװ םעד טזָאלעגּפָא טָאה ענַיײרב

 ןבילבעג ןזיא יז ןוא ןרָאֿפעגּפָא לַײװרעד עקשטירב יד זיא ,ןּפַאכ

 :ןעירשעגכָאנ ןוא טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןייטש

 !טנוזעג טרָאֿפ ---

 .טדערעג ךיז וצ יו עשטיא 'ר טָאה -- !ענעדִיי עליווו ַא ---

 ןרערט טליֿפעג ,ןעשטיא 'ר וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה יכדרמ

 דרעֿפ יד יו טקוקעג טָאה רע .ןגיװשטנַא ןבילבעג ןוא זדלַאה ןיא

 טימ עלַײװ עדעי ןֿפרַאװ ,ףױרַא-גרַאב ןעייג ייז יװ ,ןקע יד ןבייה

 ןרעביא רעדליּפעג ַא טימ ךיז טגָארט עקשטירב יד ןוא ּפעק יד

 טגנירּפש ,ןַײרַא דלַאװ ןיא זיוה ןוֿפ טריֿפ סָאװ ,געוו ןטרענייטשעגסיוא

 | .ּפָארַא ןרָאסער יד ןוֿפ ךיז טכַאד

 -וצ ןוא טמערַאװעג ,למיה ןיא ךיוה ןענַאטשעג ןיוש זיא ןוז יד
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 ןוא ןייר ןעוועג זיא טֿפול יד .גָאט רעסייה ַא ןַײז טעווס זַא ,טגָאזעג

 טָאה ,טייקיולב רעד ןיא טקוקעגנַײא גנַאל ךיז טָאה ןעמ זַא ןוא .יולב

 ןוֿפ ןוא ןטסוק ,רעמייב טלעטשעגרעביא ,ןגיוא יד טדנעלכעג סע

 סנּפָארט טימ ןָאטעג שטשילב ַא טֿפול רעד ןיא טָאה לָאנ וצ לָאמ

 ןֿפורעג ,טעקסעילּפעג ךיז ,טליּפשעג ךיז לסַײװ יד טָאה סָאד .רעַײֿפ

 ,יולב ,ןירג ןיא ןדנוצעג ךיז ,ןגיוא ןענָאילימ עריא טימ טכַאלעג ןוא

 רעבליז ןסָאלֿפעצ יו ,טגיוועג ךיז ןוא םעטָא םעד טּפַאכרַאֿפ ,סנָאּפ

 .ןגיובנגער ךעלקיטש טימ ןֿפרָאװעגכרוד

 טָאה סָאװ ,געוו ןקידמַאז ַא ףיוא טיירדעגנַיײא טָאה ןישטרַאמ

 -ייטש רעד רַאֿפ לטיה סָאד ןעמונעגּפָארַא ,דלַאװ םעד ןטינשעגכרוד

 :ןָאטעג ףִַַיֿפ ַא ןוא טמלצעגּפָא ךיז ,רוגיֿפ רענרענ

 !סרעסערֿפ ,ונַא --

 ןֿפָאלעג קידעבעל ,עקשטירב יד ןָאטעג ּפַאכ ַא ןבָאה דרעֿפ יד

 ןוא רעטעלב טימ ןטָאשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,געוו ןקידמַאז ןרעביא

 יד טימ ןסימשעג ךיז ןוא טעשזריהעג לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ ,ךעלגַײװצ

 ,ןטַײז עקיצנַאלג עלוֿפ יד רעביא ןקע עגנַאל

 ןוא .זיוה סלחר ןרָאֿפַײברַאֿפ ןלעװ ייז זַא ,טסּוװעג טָאה יכדרמ

 טָאה ,םייה רעד ןיא טינ זיא לחר זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע שטָאכ

 -עגּפָא םיא ַײב טרעו םעטָא רעד יװ טליֿפעג ןגעוו טסעד ןוֿפ רע

 "וקעגוצ זיא עקשטירב יד רעטנענ סָאװ ,ןרעטיצ ןעִינק יד ,טקַאה

 ןכַאמרַאֿפ ,וצניהַא ןקוק וצ טשינ ןסַאלשַאב טָאה רע .זיוה םוצ ןעמ

 עקניל סָאד הׂשעמ תעשב סיעכהל וצ ףיוא יווװ ךיז טָאה ,ןגיוא יד

 ,טקוקעג ןוא טיירדעגסיוא גיוא

 ןעוו ןוא .טכַאמעגוצ רעטצנעֿפ יד .ליטש ןעוועג זיא זיוה םורַא

 ןטימ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ענעקָארשעגרעביא ןענַײז סָאװ ,רעניה יד טשינ

 ,ךעלזעק רָאּפ יד ןוא ,דמַאז ןסייה ןיא ןדָאבעג ךיז ןבָאה ייז ּוװ ,געוו

 ,רעטצנעֿפ ןרעטנוא לטערב ַא ףיוא ךעלקעז ןיא ןגעלעג ןענַײז סָאװ

 ןעמ טלָאװ ,טנקירטעג ךיז ןוא רענייטש ערעווש טימ טסערּפעגוצ

 ,טשינ רענייק טניוװ לזַײה ןיא זַא ,ןעניימ טנָאקעג

 -ָאטס רעד םורַא ןָאטעג רַאש ַא ךיז טָאה ןטָאש רעשישטנעמ ַא
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 רע זיא ןקוקוצנַײא ךיז טַאהעג טַײצ טָאה יכדרמ רעדייא ןוא עלָאד

 עדייב טימ טקוקעג יכדרמ טָאה רעטרעטיצרַאֿפ ַא .ןרָאװעג טשינ

 טלָאװ רע יו ,עלָאדָאטס רעד רעטנוא רעטכַאּפ םעד ןעזרעד ,ןגיוא

 ַײּפש ַא םיא טלָאװ ןעמ יװ טליֿפרעד ןוא ,ןטלַאהַאב םיא רַאֿפ ךיז

 ןָאטעג טכַארט ַא ןוא ןּפיל יד ןסיברַאֿפ טָאה רע .םינּפ ןיא ןָאטעג

 -רַאֿפ טגיל ןעמוקעגקירוצ ןיוש לחר זיא רעמָאט ?סייוו רעוװ זַא

 ךָאנ לָאז רע טרַאװ ,סיוא ןגיוא יד ךיז טנייוו ,רדח ריא ןיא ןסָאלש

 טָא -- -- טגָאזעגוצ ריא ,ןריווושעג ךָאד טָאה רע -- -- ןעמוק ריא

 -- -- סױרַא-טקוק ןעמ ,ךיז טכַאד -- -- רעטצנעֿפ םעד ןיא ,ָאד

 ןעמ ,ךיז טכַאד .ןַײרַא ּפָאק ןיא םיא טצעז טולב'ס ,טליֿפ רע ?לחר

 טנַאה יד ןקערטשסיוא רָאנ ףרַאד רע ?ַאה -- -- -- םיא טֿפור

 ןישטרַאמ ןוא ליומ'ס ןענעֿפע רָאנ ףרַאד רע .ענַײז זיא לחר ןוא

 םיא טלַאה רע ?ליומ'ס וצ םיא טלַאה רע .ןלעטשּפָא דיז טעװ

 רע תולוק ַא רַאֿפ סָאװ ,טַײרש רע יו !לחר !לחר ?טנַאה רעד רַאֿפ

 לייב ןרָאװעג 1סקַאַא ןטלָאוװס יו ,טשינ טרעה רענייק ןוא טכַאמ

 == = -- ןרעיוא יד עלַא

 ןעוו .םיא ַײב טקיטולב ץרַאה סָאד יװ ,טליֿפעג טָאה יכדרמ

 "וֿפ ךיז רע טלָאװ ,ןעשטיא 'ר רַאֿפ טמעשעג טשינ ךיז טלָאװ רע

 טָאה םורַא ץלַא .ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל רעבָא טָאה סע .טנייװעגרעדנַאנ

 ,גנוי ןעוװעג זיא יכדרמ ןוא .ןבעל טימ טמעטָאעג ,ןעגנוזעג ליטש

 ,ןלַאֿפַאב םיא ןלָאז ךעלרעטילֿפ-ןענוז הנחמ ַא זַא ,ןעוועג גינעג זיא

 -סיוא ךיז ,ןגיוא יד טימ טערומשזעג טָאה רע .ןסעגרַאֿפ ךיז לָאז רע

 סױרַא-טמוק לחר יװ ,ןעזעג ןוא ךעלרעטילֿפ-ןענוז יד ןוֿפ ןטלַאהַאב

 טלַאה יז ,רָאה עצרַאװש יד ןיא ןעמולב עסַײװ טימ ענעטָאשעגּפָא ןַא

 טכַאד ,עסיורג טימ ןָא םיא טקוק ,לדיילקרעטנוא ןצרוק ןרַאֿפ ךיז

 ןגיוא עֿפיט עכלעזַא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא עקיטכיזצרוק ,ךיז

 -עגּפָארַא ,עקשטירב רעד ןיא ןציזנַייא טנַאקעג טשינ רעמ טָאה --

 -- -- -- בַײל ריא ,רָאה עריא טליֿפעג ,ןעגנורּפש

 וי -- -- ןטרַאװ טזָאלעג גנַאל ױזַא ךימ טסָאה ,ךיז םעש ---

 ןייק טסעוװ וד זַא ,טגָאזעג ,רימ טימ טציירעג ךיז ןבָאה בוטש ןיא



 133 רעדלעו עשיליוּפ . ןיא

 ,טסעז -- -- טגייוועג ױזַא בָאה ךיא ןוא --- -- ןעמוק טשינ לָאמ

 !רעטכעלש ַא טסיב ,ייג ?טניײװרַאֿפ ןענַײז ןגיוא ענַײמ יוװ

 "רַאמ .טקוקעגמורַא ךיז ןוא ןָאטעג לסיירט ַא ךיז טָאה יכדרמ

 ןֿפָאלעגנָא זיא עקנָאל רעד ןוֿפ .דרעֿפ יד טלעטשעגּפָא טָאה ןישט

 רעד טימ טלַאנקעג טָאה רע .לטיה ַא ןָא ,רעסעװרָאב ַא ,קעצַאװ

 ףיוא ןֿפָאלעג זיא ,גיוא ןייא ףיוא רעדנילב רעד ,קערוב ןוא שטַײב

 ,רעירֿפַא

 ַא רע לָאז ,ןָאט וצ טָאה רע סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה קעצַאװ

 סעּפע ךיז רע טָאה ?ןַײרַא טנַאה רעד ןיא "ןַאּפ , ןגנוי םעד ןָאט שוק

 ,טליּפשעג םיא טימ דימּת ךיז ןוא ןסקַאוװעג ןעמַאזוצ טרָאֿפ .טמעשעג

 ןבילבעג רע זיא .טסּוװעג טשינ ךיוא רע טָאה ןגָאז וצ סָאװ ןוא
 ,טלכיימשעג שירַאנ ןוא ןייטש

 ?וד ,המהב ,גנָארד ַא יו טלעטשעגקעװַא ךיז וטסָאה סָאװ --

 ןייק טעז סָאד זַא -- ןָאטעג רעזייב ַא ךיז רעטָאֿפ רעד טָאה יא

 ףטנעֿפע טשינ ליומ'ס ןָאק ,היח ַא יו דליוו טסקַאװ ,טשינ שטנעמ

 שוק ביג !ךיד טשינ ,וק ַא ןעמ טעװ ןקלעמ ?סָאװ ,וטסייטש סָאװ

 ףיוש זיא וק עטיור יד ּוװ קוק .תומהב יד וצ ייג ןוא ןַאּפ םעד

 -ַאו טזָאלעגרעביא ,ןָאט שוק ַא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה יכדרמ

 ּפַאלק ַא םיא ,עקשטירב רעד ןוֿפ ןגױבעגסױרַא ךיז ,טלעגטצעל ןקעצ

 טשוקעצ ךיז קידנליוו טשינ ייז ןבָאה .עציײלּפ רעד רעביא ןָאטעג

 / ,טמעשרַאֿפ קרַאטש ךיז ןבָאה עדייב ןוא

 רעד טימ ןעוועג דבכמ ,דרעֿפ יד ןָאטעג גָאי ַא טָאה ןישטרַאמ

 רעדנילב רעד ןוא ,געוו ןֿפױא סױרַא זיא סָאװ ,וק עטיור יד שטַײב

 ,עקנָאל רעד ףיוא קירוצ ַײרעליב ַא טימ ןבירטעג ןיוש יז טָאה קערוב

 -לעוו עלעקנוט יד ןיא ןגיוצעג ךיז ,קידייל ןעוועג זיא געוו רעד

 יװ ,טעשזריהעצ ךיז ,דלַאװ ןיא ןַײרַא ןענַײז דרעֿפ יד .ןַײרַא רעד
 טימ ןסימשעג רעקרַאטש ,ןָאטעג רעסַאװ קנורט ןטלַאק ַא ןטלָאװ ייז

 יד טימ קידנֿפרַאװרעֿפַא ,ןגָארטעג ךיז ןוא ןטַײז יד רעביא ןקע יד

 ןוֿפ .רעליק ןרָאװעג זיא'ס .ךָאמ טימ דרע עכייוו רעקיטש סעטיּפָאק

 יד .דלַאװ רעטכידעג ,רעטלַא ןַא ןגיוצעג ךיז טָאה געוו ןטַײז עדייב
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 ןגילווצ יד זַא ,ןסקַאװעצ ןוא טגַײװצרַאֿפ ױזַא ןעוועג ןענַײז רעמייב

 יד טזָאלעגוצ טשינ ,טרירעגנָא טעמּכ ךיז ןבָאה געוו ןטַײז עדייב ןוֿפ

 ךיז טָאה ןוז יד .בלעוועג ַא יװ געוו ןרעביא ןטכָאלֿפעג ךיז ןוא ןוז

 דלַאװ ןיא ףיט ןוא געוו ַא ןכָארבעגכרוד ךיז ,טעֿבנגרַאֿפ זַײװרעטרע

 -יא ןביוהעגפיוא ךיז ,טגיוועג ךיז ךעלעגילֿפ ןלַײז ענרעבליז ןבָאה

 | .רעמייב יד רעב

 זיא סעטיּפָאק יד ןוֿפ ןּפַאלק סָאד .ליק ,ליטש ןעוועג זיא סע

 טלדיֿפעג ןוא ןֿפָאלעצ ךיז זיא דרע עטכַײֿפ יד ןוא רעטלוב ןרָאװעג

 טָאה ןעו טינ ןעוו .גייט ןטָאנקעגסױא טוג יװ ּפעלק יד רעטנוא

 סָאװ ,ןשינעֿפעשַאב עלַא ןוֿפ ,דלַאװ ןוֿפ ןוא ןעירשעצ לגױֿפ ַא ךיז

 טשינ טָאה סָאװ ,ײרעמושז ליטש ַא ןגָארטעג ךיז טָאה ,םיא ןיא

 -םי יװ ןרעיוא יד ןיא טשיורעג ןוא טרעֿפעלשעג ,ןטכַארט טזָאלעג

 .ךעלעטעקש
 טָאה ,רענייב יד ןיא ןכָארקעג ןענישטרַאמ זיא טייקליטש יד

 -גרַאב .עינלעק רעד ףיוא טגיוועצ ךיז ןוא ? ןשטייל יד טזָאלעגּפָא רע

 טָאה קידנעלמערד .רעכעלעמַאּפ ןייג ןעמונעג דרעֿפ יד ןבָאה ףױרַא

 ץימש ַא טייהניווועג ןוֿפ ,ךיז ןּפעלש דרעֿפ יד זַא ,טליֿפעג ןישטרַאמ

 -- ןָאטעג עשטרוב ַא ,ּפעק ערעייז רעביא שטַײב רעד טימ ןָאטעג

 | ,טגיוועצ קירוצ ךיז ןוא --- !סרעסערֿפ ,ונַא

 ,רענרעכעלב ַא ּוװ ,במעד ןטנקורטרַאֿפ ַא רעטניה ,לגרעב ןֿפױא

 ַא טימ רעלטעב ַא טינקעג טָאה ,ןעגנָאהעג זיא םלצ רענעבירעגּפָא

 ַא ףיוא ,םלצ ןרעביא .ןָאטעג הליֿפּת ןוא ּפָאק םענעסקַאװַאב ןעיורג

 -ײרּפשעצ טימ ענָארָאװ עצרַאװש ַא ןענַאטשעג זיא ,גַײװצ רעטעקַאנ

 ַא טימ טלָאװ יז יו ,טעקַארקעג ,ןֿפרָאװרַאֿפ לבָאנש םעד .לגילֿפ עט

 ,דלַאװ ןטלַא ןוֿפ תוחוּכ ערעטצניֿפ יד טקעוװעג הרוׂשב רעטכעלש

 ןעקַארק ריא ףיוא .הליֿפּת עליטש סזַײרג םעד ןעַײרשרַאֿפ טלָאװעג

 יד טימ ןּפַאלק ןעמונעג .ןטַײז עלַא ןוֿפ טרעֿפטנעעג סענָארָאװ ןבָאה

 ןטימ ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה קעַײרד ַא יו הנחמ ַא ןוא לגילֿפ

 ,דרעפ'ס ןטכיר וצ ןסַאּפ ענרעדעל רעדָא קירטש ,עצייל
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 רעצרַאװש ,רעסיורג ַא יו סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעזעגסיוא ןוא געוו

 יד ןבַײרט ןעמונעג ,ןעמוקעגֿפױא ןישטרַאמ זיא יירשעג ןוֿפ .לגילֿפ

 -סיוא רעזייב ַא ןוא סענָארָאװ יד שטַײב רעד טימ טגָאיעצ .דרעֿפ

 :ןגיּפשעג

 !תומשנ ענעטלָאשרַאֿפ ---

 ןגיוצעג ךיז טָאה געװ רעד .ןרָאװעג ליטש קירוצ זיא סע

 -עג טָאה יכדרמ .ףױרַא-גרַאב קירוצ ןוא ּפָארַא-גרַאב ,ףױרַא-גרַאב

 טשינ .קצָאק ןגעוו ,ןרעטלע יד ןגעוו ,ןעלחר ןגעוו ןטכַארט טלָאװ

 ,טכיזעגֿפױא ךיז ,לגנִיי ַא יוװ ,טײקילַײװגנַאל ןוֿפ רע טָאה ,טנָאקעג

 ןוא ףױרַא-גרַאב ןטסטַײװ םעד ,ןּפַאכ טנָאקעג טָאה גיוא'ס טַײװ יו

 טרָאד לָאז עקשטירב יד זיב ןעמענ טעוו'ס גנַאל יװ ,ןלייצ ןעמונעג

 רעד זיא ,ןעמוקעגוצ זיא עקשטירב יד רעטנענ סָאװ ןוא .ןעמוקניהַא

 ןצנַאג ןיא ךיז טָאה רע זיב ,ןרָאװעג רענעלק ץלַא ףױרַא-גרַאב

 רע יו ,ןָאטעג גנַאב טָאה ןיכדרמ .דרע רעד טימ טכַײלגעגסױא

 ןטסטַײװ םעד טכוזעגֿפױא ַײנ סָאד ףיוא ,ןריווועגנָא סעּפע טלָאװ

 טשינ ןיוש םיא רע טעוװ טציא זַא ,רעכיז ןעוועג ןוא ,ףױרַא-גרַאב

 ךיז טָאה רע .ןרָאװעג ןסערעד ךיג רעבָא םיא זיא סע .ןרילרַאֿפ

 ;ןָאטעג לּפַאצ ַא לָאמ ַא טימ ןוא סעזעג ןֿפױא טיירדעג

 ,טקַורַאב עשטיא 'ר םיא טָאה -- !לגױֿפ ַא ךָאד זיא'ס --

 -עגנֶא ,םיוב ַא ןוֿפ טזָאלעגּפָארַא קיטסַאה ךיז טָאה לגױֿפ ַא

 -כַארטרַאֿפ ַא יכדרמ טָאה ,ןייטש ַא יו עקשטירב רעד ףיוא ןגױלֿפ

 .טלָאװ רע יװ ,ּפָאק םעד טזָאלענּפָארַא ,ןָאטעג לסיירט ַא ךיז רעט

 | .ןדַיײמסיױא ןייטש םעד טלָאװעג

 ןרָאװעג קיטכיל זיא'ס ןוא דלַאװ ןוֿפ סױרַא זיא עקשטירב יד

 ענעסקַאװַאב ןגיוצעג ךיז ןבָאה דלעֿפ ןטַײז עדייב ןוֿפ .ןגיוא יד ןיא

 -רעביא ךיז טָאה ןישטרַאמ .טנווַײל רעקיטש עטרילָאק יװ ,רעדלעֿפ

 ַא ןָאטעג ,ערָאק ןוֿפ טכַאמעג ,עלעטעקש ַא ןעמונעגסױרַא ,ןגיוצעג

 | ,ןסָאנעצ ךיז ןוא קעבַאט ףינש ןטוג

 -רַאמ טָאה -- !רָאי סקיטנַײה שינעטערעג ַא ,טָאג ןעקנַאד ---

 -- רעדלעֿפ יד ףיוא ןזיוועג ןוא ןיכדרמ וצ טיירדעגסיוא ךיז ןישט
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 .?ןרָאי ַא רַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ !טשינ ןעמ ןָאק ,עינַאּפ ,ןסיוו רָאנ
 -סיוא לָאז טָאג .ןרָאװעג טנערברַאֿפ ץלַא זיא טינש ןרַאֿפ ןכָאװ ייווצ

 ,..רעגנוה ןטילעגנָא גונעג ןיוש ךיז ןבָאה ןשטנעמ ,ןטיה

 -לעֿפ יד טציירקעג ,גיוא סָאד טּפַאכרַאֿפ ןכָאה ןרָאק סעמסַאּפ

 סָאװ רָאנ יד .ךעלּפעק עלעג יד ןגיובעג ,טעװעדלַאֿפעג ךיז ,רעד

 -עמילב עניילק טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענַײז ןעגנַאז עטילבעצ

 זָאלב ַא םיוק טָאה לטניוװ ליִטש ,סייה ַא .ןעניורק טימ יו ךעל

 עקידמַאז יד ףיוא ןֿפָאלעגנָא ,טגיוועצ ךיז ןעגנַאז יד ןבָאה --- ןָאטעג

 ןוֿפ ,ןּפױרג ןוֿפ חיר םעד טכַארבעגטימ ןוא ,םי ַא יו ,רעדלעֿפ

 ַא יו רעדלעֿפ יד רעביא ןעגנָאהעג ןענַײז תוחיר יד .טיורב שירֿפ

 ןיא טילבעג טָאה עקירג יד .זדלַאה ןיא טלערקעג ,לּפענ רעקיביוטש

 זיא ןעגנַאז יד רעביא .ןטָאשעגּפָא ךעלעיינש עניד טימ יװ ,ןסַײוװ

 ןליטש ןטימ טשימעגסיוא ךיז ,ןעגנַאגרַאֿפ ךיז ,לגױֿפ ַא ןעגנָאהעג

 .טרעֿפעלשעג ןוא ןרָאק םעד ןוֿפ שיור

 ןטימ ןיא רעױּפ רעקידרענייבטיירב ַא ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד

 רעקידנעקנַאלב רעד ַײב טרַאּפשעגנָא ךיז ,טלעטשעגֿפױא עקנָאל רעד

 ,םינּפ עטציװשרַאֿפ סָאד דמעה ןטנװַײל ןטימ טשיוװעגּפָא ,עסָאק

 -עגנַײא ךיז ןוא שוילעּפַאק םענעיורטש ןטיירב םעד טקורעגֿפױרַא

 יד טקוקעגכָאנ ,טסירגַאב ךיז טָאה רעױּפ רעד .טרָאֿפ'ס רעוו טקוק

 רעד ןיא טקישעגטימ טלָאװ רֶע יו ,עקשטירב רעד ןיא עדמערֿפ

 ןקלָאװ ַא ןיא ןדניװשרַאֿפ ייז יו ןעזעג ,סורג ַא ןַײרַא טָאטש רעטַײוװ

 סמערָא יד טימ רעדיו ךיז רע טָאה רעטכַארטרַאֿפ ַא ןוא ,ביוטש

 | .עסָאק רעד טימ טרעּפמילקעג ,טגיוועצ

 ,טַײז ַא ןיא ןֿפָאלעג זיא געוו רעד .טײרדעגנַײא טָאה ןישטרַאמ

 ךיז טָאה רע רעמ סָאװ ןוא ,רעקידמַאז ןוא רעטיירב ץלַא ןרָאװעג
 זיולב .תואוֿבּת ןעזעג ךיז ןבָאה רעקינייװ ץלַא ,ֿבושי ןוֿפ טרעטַײװרעד

 יד ןיא ןֿפרָאװעג ךיז ןבָאה ,ןּפמוז ףיוא ןסקַאװ סָאװ ,זָארג סעקּפוק
 טימ טקעדַאב ןעוועג ,רעטכידעג ןרָאװעג ןענַײז סעקּפוק יד .ןגיוא
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 טנָאקעג טָאה גיוא'ס טַײװ יו ןוא ,= קינרַאטַאט ןוא ךעלשקעטש-ריור

 ,טײקסַאנ ןוֿפ ץרַאװש שזַא ,סעקנָאל עסַאנ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,ןּפַאכ

 ןביוש יװ ןוז רעד רעטנוא טלקניֿפעג ןוא

 -סיוא טלָאװ ץלַא יו ,ליטש ױזַא לָאמ ַא טימ ןרָאװעג זיא סע

 רעד ןיא ןעמּוװושעצ טלָאװ גנַאלק רעטטסנעלק רעד יוװ ,ןברָאטשעג

 עטערַאּפעצ ,עטיירב יד רעביא ןגעלעג זיא טעמוא ןַא .טֿפול דעטכַײֿפ

 ,םיוב ןטמורקעצ ,ןקיצנייא םעד רעטנוא ןוֿפ טקוקעגרעֿפַא ,רעדלעֿפ

 -גיה ןוֿפ ,ןּפמוז יד ןיא ןקעטש ןבילבעג רעטמיילעג ַא טלָאװ רע יו

 עדליו ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ךעלעקעטשיריור לטניב ַא רעט

 טלָאװ יז יו ,ןטֿפול רעד ןיא ןעגנעה עגר ַא ןבילבעג ,עקשטַאק

 -עג ךיז קירעדינ ןוא לגילֿפ יד טימ טשטַאּפעג ,טקוקעגסיוא סעּפע

 ןענַײז ,געוו ןטַײז עדייב ןוֿפ ,ףױרַא-גרַאב .עקנָאל רעד רעביא ןגָארט

 טנוה רעיורג ַא .יורטש טימ טקעדעג סעקּפולַאכ עכעלטע ןענַאטשעג

 -שג ןגיװשטנַא ןוא ןָאטעג ליב עכעלטע ,עקשטירב יד ןלַאֿפַאב זיא

 ןענַײז סָאװ ,ןגױא עטיור טימ רעדניק עטרעביושעצ עכיילב .ןרָאװ

 ּפָאק ַא טימ שינעעורַאֿפ ַא םורַא געוו ןקידמַאז ןטימ ןיא ןסעזעג

 יד טזָאלעגרעביא ,ןעגנורּפשעגֿפױא ןענַײז ,זוברַא רעסיורג ַא יוװ

 ענעקָארשעגרעביא יװ ןטַײז עלַא ןיא ןטָאשעצ ךיז ןוא עקילַאק

 .ךעלהיח

 ןַאטעג יירשעג ַא ןוא עקשטירב יד טלעטשעגּפָא טָאה ןישטרַאמ

 :עקילַאק רעד וצ

 !ןרָאֿפכרוד ןָאל ?רעייא ףיוא ןוח ַא יו ,סָאװ ,וטסציז סָאװ ---
 טָאה -- ?ןטלָאשרַאֿפ ןיב'כ זַא ,וד שטנעמ ,טשינ טסעז וד --

 -עג טלָאוװ'ס יװ ,לוק ןפמעט ַא טימ טרעֿפטנעעג שינעעזרַאֿפ סָאד
 ןסייה ןיא דימ ךיא ץיז טָא -- סױרַא דרע רעד רעטנוא ןוֿפ ןעמוק
 | ..רעטכַײל רימ טרעוו ,סיֿפ יד םערָאװ ,דמַאז

 רעד ןיא ןזיב ןסעזעג זיא ּפָאק רעטַאװענוטלָאק רעסיורג רעד
 ןעוועג ,דרע רעד ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא טלָאװ רע יו ,דמַאז ןיא טֿפלעה

 ,סגירג ,ןסקיוװעג *
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 יד ןוֿפ טײקטכַײֿפ יד ןגױזעגנַײרַא ,ריא וצ לּפָאנ ןטימ ןדנובעגוצ

 םיא ןיא ץלַא ןוא ,םורַא סָאװ .ןרעסַאו עטעּפמודרַאֿפ ,עקידנעייטש

 :ןעירשעג ,ךיז טכַאד ,טָאה

 !ןּפמוז יד ןוֿפ הללק יד ןיב'כ ,עז ---

 ןַײז טגײלעגֿפױרַא ,עקשטירב רעד ןוֿפ ּפָארַא זיא עשטיא 'ר

 :טגערֿפעג םיא ןוא ּפָאק ןֿפױא עקילַאק רעד טנַאה

 ?קנַארק ןיוש וטסיב גנַאל יו ---

 "וצ ךיז זַײװכעלסיב ןבָאה ,ןֿפָאלעצ ךיז ןענַײז סָאװ ,רעדניק יד

 ;עקילַאק רעד רַאֿפ ןרעֿפטנע ןעמונעג ןוא רעטסיײרד ןרָאװעג ,טקורעג

 !ןרָאװעג ןריובעג ױזַא זיא רע ---

 םיא טָאה ,ןּפמוז יד ףיוא טניוװ סָאװ ,ַאקסעיַארק עטלַא יד --

 | !ןטלָאשרַאֿפ

 !+ עצינווָארַאשט ַא זיא יז ---

 !ענַארָאװ א יו ךיוא טעקַארק רעטסעווש ןַײז ---

 ןטימ טלכימשעג ,לױמ סָאד טנֿפעעג טָאה שינעעזרַאֿפ סָאד

 ןריסערעטניא עלַא סָאװ ,ןָאטעג האנה םיא טלָאוװ'ס יװ ,םיִנּפ-הנֿבל

 ,סוֿפ ַא רַאֿפ לצעגייש ַא טּפַאכעגנָא לָאמ ַא טימ ןוא ,םיא טימ ךיז

 ,טכַאלעצ ךיז ןוא גנוצ ַא * טקעלבעגסױרַא

 ןקנַארק םעד ןבָאה עדייב .ןיכדרמ ןֿפורעגוצ טָאה עשטיא 'ר

 -שטירב יד זיב טַײז ַא ןיא טריֿפעגקעוװוַא םיא ,ןבױהעגֿפִוא ץעגייש

 עשטיא 'ר .דמַאז ןיא טצעזעגקעװַא קירוצ םיא ןוא ךרוד זיא עק

 טעלגעג םיא ,רעַײרד םענרעּפוק ַא טזָאלעגרעביא ןקנַארק םעד טָאה

 טימ ןַײרַא ןוא ןֿפלעה םיא לָאז טָאג זַא ןשטנווװעג ,ּפָאק ןרעביא
 .עקשטירב רעד ןיא ןיכדרמ

 -סיוא ךיז רע טָאה ןיילַא .דרעֿפ יד ןֿפױל טזָאלעג טָאה ןישטרַאמ

 זיא סָאװ ,לזַײה ַא ףיוא ןזיוועג ייז ,ןרישזַאסַאּפ ענַײז וצ טיירדעג

 -סיוא ןוא ןּפמוז יד ןטימ ןיא ?עּפמעק רעניילק ַא ףיוא ןענַאטשעג

 | ,הּכוס ענעלַאֿפעצ ַא יו סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעזעג

 ,לזדניא ,לגרעב* -- .טקעטשעגסױרַא * -- .,ןירעכַאמפושיכ ,הפשכמ ?
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 ?יז טניווװ טרָאד טָא --

 ,טגערֿפעג עשטיא 'ר טָאה -- ?רעוו --

 !עינַאּפ ,לװַײט ןטימ טניווװ יז !הֿפשכמ יד .ַאקסעיַארק יד --

 יז ןבָאה םירעיוּפ !סע סייוו טלעוו עצנַאג יד ?טשינ טביילג ןַאּפ רעד

 רַאד ןעוועג -- טנעקרעד דלַאב םיא ןבָאה ייז ,לווַײט ןטימ ןייג ןעזעג |

 .עּפלַאמ ַא יו קע ןטימ טיירדעג ןוא * טרַאכ ַא יו

 .טגערֿפעג יכדרמ טָאה --- ?יז טייג ןַײרַא לָאשטשָאק ןיא ןוא ---

 זיא'ס ּוװ ,ןַײרַא ףרָאד ַא ןיא טשינ לָאמ וצ טמוק יז ,עינַאּפ ---

 רַאֿפרעד ,סױרַא ןעו ןטלעז יז טייג גָאט ַײב זַא ,לָאשטשָאק ַא ָאד

 וצ דנַאש ַא זיא'ס ןַא ,ּפָא ךיז טוט טרָאד סָאװ ,עינַאּפ ,טכַאנ ַײב

 ןיק ָאטשינ ףטלָאשרַאֿפ טנגעג עצנַאג יד ךָאד טָאה יז !ןלייצרעד

 טימ דניק ַא ןרעו ןריובעג טשינ לָאז'ס ,ןּפמוז יד ףיוא זיוה ןייא

 5 ןוטלָאק ַא
 -ַאד ןוֿפ סױרַא טשינ םירעיוּפ יד יז ןבַײרט סָאװ רַאֿפ ָאט ---

 .טגערֿפעג רעדיוו יכדרמ טָאה -- ?ןענ

 ...ַאֹב --

 ןגיּפשעגסיױא ,טיירדעגסיוא ךיז ,טרעהרעד טשינ טָאה ןישטרַאמ

 געוו םַײב ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,ןזָאה .דרעֿפ יד ןבַײרט ןעמונעג ןוא

 -ֿפױא יד טגיילעגמוא ןבָאה ,טרעהעגנַײא ךיז ןוא זָארג סעקּפוק ףיוא

 רעביא טזָאלעגקעװַא ךיז ענעקָארשעגרעביא ןוא ןרעיוא עטלעטשעג
 .רעדלעֿפ יד

 ,לביטש ןֿפױא ,סעקנָאל עטערַאּפעצ יד ףיוא טקוקעג טָאה יכדרמ

 -רעביא טלָאװ'ס יו ,דלעֿפ ןטימ ןיא טכשוחרַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ

 -ּפָארַא רעקיטעמוא ןַא ,רעדלעֿפ עטיירב יד ןוֿפ טייקליטש יד ןסירעג

 .ןגיוא יד ןיא טכירק ףָאלש רעד יװ ,טליֿפעג ןוא ּפָאק םעד טזָאלעג

 טלעטשעגּפָא ךיז ןוא עגַארּפ ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענַײז גָאט רַאֿפ

 -שטירב ,ןרוֿפ טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא דזַאיַאז רעד .? דזַאיַאז ַא ןיא

 יד טימ םירעױּפ ןגעלעג ןענַײז ןרוֿפ יד ףיוא .ןשטָאק ןוא סעק

 .זױהרָאפניײא ? -- .רָאה טימ ןסקָאװַאב דליוו * -- .טנוהעסַאר רענייפ '
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 ,סעטירָאק יד ַײב ,טנעװ יד םורַא .טעּפָארכעג ןוא ףױרַא רעמינּפ

 יו רעכַײב יד טימ טעברַאעג ןוא דרעֿפ יורטש ףיוא ןגעלעג ןענַײז

 -עגרעֿפַא ,סעטירָאק יד טעשזירגעג ןבָאה ערעדנַא .קעזזָאלב טימ

 ףיוא ,דזַאיַאז ןטימ ןיא .טעשזריהעג ןוא סיֿפ עטשרעטניה יד ןֿפרָאװ

 . ּוװ ,ענרעטמַאל ַא ןעגנָאהעג טָאה טייק רעטרעװַאשזרַאֿפ ,רעגנַאל ַא

 -ייבעג יד ןטכױלַאב םיוק ןוא טעשטּפָאקעג טָאה טכיל ןֿבלח קיד ַא

 טימ רעטלַא ןַא ןענַאטשעג זיא ,לקניוו ַא ןיא ,רָאֿפסױרַא םַײב .עד

 םוצ זיב ןגָאלשעג טָאה רעסַאװ סָאד ּוװ ,םענורב רענעסקַאװַאב ךָאמ

 ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה םענורב םעד ןוֿפ ךָאל עצרַאוװש סָאד ,דנַאר

 ןַא יו סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעזעגסיוא ןוא לקניוו ןרעטצניֿפ בלַאה םעד

 | - .גיוא טקַאהעגסוא
 ,קנורט ַא ןבעגעג ייז ,דרעֿפ יד טנַאּפשעגסיױא טָאה ןישטרַאמ

 ,סָאבעלַאב םוצ ןרישזַאסַאּפ ענַײז טימ ןַײרַא ןוא רעבָאה טישעגנַײא

 ןיא .בוטש רעקיקעריֿפ רעסיורג ַא ןיא טניווועג טָאה סָאבעלַאב רעד

 ןיא ,תלד ַא יו טלעטשעגסיוא ןטעב ייווצ ןענַאטשעג ןענַײז בוטש

 ןטשרע ןיא .ןֿפָאלשעג ןענַײז דזַאיַאז ןוֿפ סרעמיטנגייא יד עכלעוו

 ןטייוצ ןיא ,דרָאב רעיורג ַא טימ דיי רעטלַא ןַא ןגעלעג זיא טעב

 יד רעביא זיכ עקּפוקֿפָאלש רעסַײװ ַא ןיא ענעדִיי ערעטלע ןַא --

 טָאה טעב םעד ןוֿפ .ץַאק עצרַאװש ַא ןגעלעג זיא סנּפָאקוצ .ןגיוא

 וצ ןעוועג רעווש זיא סע ןוא ןעשטרָאװ קידהנושמ ַא ןגָארטעג ךיז

 .ץַאק רעד ןוֿפ יצ ,ענעדִיי רעד ןוֿפ יצ ,טמוק סָאד ןענַאװ ןוֿפ ןגָאז

 רעדיילק יד ןיא םירעױּפ ןגעלעג ןענַײז עגָאלדָאּפ רעד ףיוא

 ַא טעמ? ןעמונרַאֿפ טָאה ןוויואלגיצ רעסיורג ַא .טכרָאנשעג ןוא

 ,ּפָאט טענרעזַײא ןסיורג ַא םורַא ,ןוויוא ןֿפױא .בוטש רעד ןוֿפ לטירד

 ןעגנַאהַאב ןעוועג ןענַײז טנעוו יד .לרעַײֿפ ַא 1? טעיּפָאטעג ךיז טָאה

 ענעדײשרַאֿפ גנילדנעצ ַא ןוא ןגעז ,קעה ,11 סעלדיוו ,סעלדַאּפש טימ

 טָאה ,רעּפוק טרַאשעגּפָא טימ עצילָאּפ ַא ןבענ ,לקניוו ַא ןיא .ןשטײב

 עגָאלדָאּפ יד ,טנעוו יד .לדנעב סַײװ ַא ףיוא עלהצמ ןיילק ַא ןעגנָאהעג

 .ןעלּפָאגײה ,ןעלדיר ---  .ןסָאגעצ יװ ,ןצלָאמשעצ 0
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 עטקעדעגרעביא יװ ,ןגילֿפ טימ טגיײלַאב ןעוועג ןענַײז ןטעב יד ןוא

 טימ טקעמשעג ,ענשוד ןעוועג זיא בוטש ןיא .סעטכַאלּפ עצרַאװש טימ

 ,זדלַאה ןיא טלערקעג קרַאטש טָאה עקרָאכַאמ עשרעיױּפ ןוא ךיור

 -ַאסַאּפ יד טכַארטַאב ,ןעמוקעגֿפױא דלַאב זיא רעמיטנגייא רעד

 םענרעצליז ןסיורג ַא ןיא ןכַאז יד ןגײלנַײרַא ןסייהעג ייז ,ןרישז

 -עג זיא סָאװ ,ּפָאט ןֿפױא רעגניֿפ ןבָארג ַא טימ ןזיוועג ןוא ןטסַאק

 :ךיק רעד ףיוא ןענַאטש

 | ?ייט לזעלג ַא רשֿפא טליוו ריא --
 ;ןדִיי םַײב טגערֿפעג ךיז ןוא טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עשטיא 'ר

 ?ןענַאד ןוֿפ טַײװ זיא שרדמה:תיב ַא --

 -עג ךיז דַיי רעד טָאה --- !טונימ ַא סיוא טרַאװ .טַײװ טשינ --

 ,ךיוא ייג'כ -- ןָאטנָא ןעמונ

 ךיז טָאה קירב טַײז רענעי ןוֿפ .ליטש ןעוועג ךָאנ זיא סַאג ןיא

 .טקעוװעג עשרַאװ ךיז טָאה סָאד --- שיורעג טַײװ ַא ןגָארטעג ןיוש

 -לימ טימ רעטכַאּפ ַא ןרָאֿפוצנָא ןעמוקעג זיא לסעג ןקיטַײז ַא ןוֿפ

 -דיימ ,רעבַײװ ןֿפױה ןוֿפ ןקורסױרַא ןעמונעג ךיז ןבָאה דלַאב .סקיכ

 .טשינ טימ ,רעדיילקרעטנוא עטֿפַײרטשעג ,עטיור ןיא עלַא טעמּכ ,ךעל

 יד ןוֿפ סָאװ רָאנ םינּפ ַא -- רָאה עטרעביושעצ ,ךיש עטלּפענקרַאֿפ

 .ןעניב הנחמ ַא יװ רעטכַאּפ םעד ןלַאֿפַאב ןענַײז ייז .סױרַא ןטעב
 יד ףיוא ןכָארקעג ןענַײז ,ךעלדנעֿפ טימ ערעדנַא ,ךעלגירק טימ לייט

 -ַאילעג ,ןעירשעג ,טנעה יד טקערטשעגסיוא ,ןגָאװ ןֿפױא ,רעדער

 י ; טמער

 !רעטוּפ ,זעק ,ךלימ ---

 -עג ,ןטלָאשעג .,ךיז ןוֿפ רעבַײװ יד ןבירטעג טָאה רעטכַאּפ רעד

 ?טרעהעג רעבָא םיא טָאה רעװ רָאנ -- טנעה יד רעביא ןגָאלש

 -תילט ןטימ שרדמה:תיב ןוֿפ ןֿפָאלעג זיא דִיי רעקידמשוגמ ַא
 ַא לעטש ַא ַײב טֿפױקעג געוװ ןֿפױא טָאה רע .םערָא ןרעטנוא קַאז
  םינּפ ַא -- םייהַא טנַאּפשעג רענעדירֿפוצ ַא ןוא סעלעביצ לטניב

 בַײװ ןַײז סָאװ ,ַאשטש טימ לֿפָאטרַאק לסיש רעד ןגעוו טרעלקעג



 ושָאטַאּפָא ףסוי 142

 יד ןקָארבנַײא סָאד טעװ רע יו ,שיט ןֿפױא טיירגעגנָא םיא טָאה

 ,ןייג טעוװ ךיור ַא זַא ,ןעילַאמכנַײרַא ןוא ענעטעמס רעד ןיא סעלעביצ

 עסַײװ רָאּפ ַא ןיא דיי ַא ןענַאטשעג זיא שרדמה:-תיב ןרַאֿפ

 .רענעקַאבעגסיױא ןַא יו ,דמעה ןטלעמרַאֿפ ַא ןיא ,ןזיוה ענעטנווַײל

 .ךעלכיק-רעייא טימ ןשיוק ייווצ רעביא ןענַאטשעג

 זױהרעדעֿפ ןיא ןייטש ןבילבעג זיא םלוע רעטנוװַאדעגּפָא רעד

 ןֿפנָארב שַאלֿפ ַא טימ שמש רעד ּוװ ,רעמלַא-םירֿפס םענעֿפָא ןַא ַײב

 ,סּפַאנש ַא טֿפױקרַאֿפ טָאה ,ליומ ןיא ןּפָארּפ םעד ,טנַאה רעד ןיא

 טּפַאכעצ טָאה םלוע רעד .גרָאב ףיוא ןעמעוו ,ןמוזמ ַא רַאֿפ ןעמעוו

 סּפַאנש ןכָאנ ןסיברַאֿפ יז .רעסַאװ-הצמ יוװ ךעלכיקרעייא עשירֿפ יד

 .םיהַא טלַײאעג ךיז ןוא

 טָאה -- !סרעסערֿפ רעועשרַאו :ןעמ טגָאז םניחב טשינ --

 .ןעשטיא 'ר וצ טכַאלעצ ךיז אינסכַא רעד ןוֿפ דיי רעד

 ןיא טזַײרּפשעג טָאװ ןעמ .טקַאּפעג ןעוועג זיא שרדמה-תיב סָאד

 -רָאװרַאֿפ ,ּפעק ענעסיררַאֿפ טימ לייט .ןיליֿפּת יד ןיא ,םיתילט יד

 יד רעביא םיתילט יד ןֿפרָאװעגרעבירַא ןבָאה ערעדנַא ,טנעה ענעֿפ

 ענעבירעגּפָא ,עקיצנַאלג יד ןיא טנעה יד טימ טּפַאלקעג ,רעמינּפ

 ענעדײשרַאֿפ ףיוא םלוע לש ונובר ןטימ טהנעטעגסיוא ךיז ,טנעוו

 עטיירב ַײב ,טנעו יד םורַא .רעגייטש ןַײז ףיוא רעדעי ,םינֿפוא

 ,םירוחב ,טַײל עגנוי תורמג רעביא ןסעזעג ןענַײז ,ןשיט עווָאבמעד

 ,טֿפַאשקנעב ַא טימ ןעגנַאגרַאֿפ ךיז ,רעמינּפ עטסנרע טימ ךעלגנַיי

 .הדמתה טימ טנרעלעג

 טלָאװעג עלַײײװ ַא ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ןוֿפ ןעיירשעג יד

 טיײקידעכָאװ רעד ןוֿפ ןעלקָאשּפָא ךיז ,הסנרּפ-תגאד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב

 סָאד ,טנעה יד ןיא ןשטַאּפ רעייז ,ןצֿפיז רעייז ,םלוע לש ונובר ןרַאֿפ

 יד רעביא סָאװ ,טַײל עגנוי יד ןוֿפ גנַאזעג עטקנעברַאֿפ עליטש

 -ייֵו ַא יו שרדמה:תיב ןרעביא ןגָארטעג ךיז טָאה ץלַא סָאד ,תורמג

 -ַײז סרערָאנש ּווװ ,ןוויוא םַייב ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיולב ,יירשעג

 טשינ ןוֿפ טגירקעג ךיז ,ןסָאריּפַאּפ עטלקיוועגסיוא טימ ןסעזעג ןענ

 .טלעוו עצנַאג יד טדערַאב ןוא ןטלָאשעג ךיז ,ןָאט וצ סָאװ ןבָאה
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 -עגנַײרַא .טנוװַאדעגּפָא ,רעגייטש ןַײז יוװ ,ךיג טָאװה עשטיא 'ר

 ץזַײרּפש ןעמונעג רעטחומרַאֿפ ַא ןוא לברַא יד ןיא טנעה יד טכַאמ

 ַא ,טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ןוויוא םַײב .שרדמה:-תיב ןרעביא

 זיא'ס זַא ,ןַײרַא םינּפ ןיא ןָאטעג גָאלש ַא םיא טָאה חיר רעטכעלש

 -ניה טקוקעגרעטניהַא טָאה עשטיא 'ר .ןרָאװעג טוג טשינ שזַא םיא

 ןַא ןגעלעג זיא יורטש טימ קַאז םענעבירעצ ַא ףיוא .ןוויוא ןרעט

 -רעד םיא טָאה םלוע רעקימורַא רעד .טצכערקעג ןוא דיי רערעטלע

 ץעגרע טמוק ,חרוא ןַא ,רעדמערֿפ ַא זיא רעקנַארק רעד זַא ,טלייצ

 ךיז רעטנוא ץלַא טוט ,ךָאװ ַא רעביא ָאד ןיוש טגיל ,עטיל רעד ןוֿפ

 .ןטעברעביא םיא לָאז'ס רעוװ ָאטשינ זיא'ס ןוא

 -נוװעג ךיז עשטיא 'ר טָאה -- ?ַָאטשינ זיא'ס טסייה סָאװ --

 ןגיל סָאד ןעמ טזָאל יוװ !ןדִיי ךיוא ךָאד טַײז ריא ?ריא ןוא --- טרעד

 ?ןקנַארק ַא ױזַא

 ןשיווצ ןלַאֿפ טזָאלעג רערָאנש ַא טָאה -- ?רע טנשרד סָאװ --

 .טרָאװ ַא הרֿבח רעד

 .טּפַאכעגרעטנוא רעטייווצ ַא טָאה --- !דיגמ ַא אמּתסמ --

 ,רערָאנש ַא טָאה -- !ןגינעגרַאֿפ'ס ןבָאה טנָאק ריא ,רעטעֿפ --
 ןעוו -- רעוא ןיא ןעשטיא 'ר טמיורעגנַײא ,גיוא ןייא ףיוא דנילב
 ?הווצמ ַאזַא ךָאנ ךיז טכַאמ

 טָאה ,הרֿבח רעד ןשיווצ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לגנַיי סעװרָאב ַא
 טַײז רעד ןוֿפ טלָאװעג יז ןוא עטַאמש ַא טײרדעגֿפױנוצ טַאהעג ןיוש
 ' טלָאמעד טקנופ טָאה .ןַײרַא ּפָאק ןיא ןעשטיא 'ר ןָאט זָאל ַא
 | ;ןיכדרמ ןֿפורעגוצ ןוא טיירדעגסיוא ךיז עשטיא

 עקַאט .עילַאב ַא טימ ּפָאט ַא ןגירק ףרַאד ןעמ ,ןַײא ךיז רעה ---
 ,רעסַאוס ןעמערַאװנָא ןוא רעַײֿפ ַא ןוויוא ןיא ןכַאמ ןלעװ רימ .דלַאב
 !ןגרָאזַאב ץלַא רע טעװ ,ןשָארג רָאּפ ַא שמש םעד ביג ,סנקירעביא

 טשינ זיא סָאד זַא ,ןעזעג .טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה סרערָאנש יד
 טימ ּפָאט ַא ןעגנערב וצ קיליװ ןעוועג ייז ןוֿפ רעדעי זיא ,דיגמ ןייק
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 ךיז ,ןטייוצ ןטימ רענייא ןרירוקנָאק ןעמונעג ןבָאה ייז .12 עילַאב ַא

 ,רעגנוי ַא רָאג ךָאנ ,רענייא זיב .רעקיליב ץלַא טזָאלעג ,טגירקעג

 ץלַא ןעגנערב וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןוא ןָאטעגּפָא ןעמעלַא טָאה

 | .טסיזמוא

 רענייא עשטיא 'ר טָאה ,טמערַאוװעגנָא ךיז טָאה רעסַאװ סָאד זַא

 עילַאב רעד ןיא טצעזעגנַײרַא םיא ,ןקנַארק םעד ןָאטעגסיוא ןיילַא

 ,ןשַאװמורַא ןעמונעג םיא ןוא

 ןענַײז עלַא ,ליטש ןרָאװעג לָאמ ַא טימ זיא שרדמה:תיב ןיא

 -עג ,ןוױוא םעד טלגנירעגמורַא ,רעצעלּפ יד ןוֿפ ןעגנורּפשעגֿפױא

 -עג ךיז ןבָאה עלַא טעמּכ ,ןקנַארק םעד טשַאו עשטיא 'ר יו טקוק

 ןוא ןענַאטשעג .טֿפול יד ןעוועג זיא רעווש ױזַא ,זענ יד רַאֿפ ןטלַאה

 ךיז טערָאּפ ,טמױרעגֿפױא זיא רעדמערֿפ רעד יוװ ,טרעדנווועג ךיז

 לָאמ וצ טוט ןוא חיר ןטכעלש םעד ןַײרַא-טמעטָא ,הלוח םעד םורַא

 ,םינּפ ןטימ טשינ םורק ןייק

 יו ,ןָאטעגסיױא ןגיוא יד ןיא עלַא רַאֿפ ךיז טָאה עשטיא 'כ

 סָאד ךיז ןוֿפ ןעמונענּפָארַא ,םורַא ןענַאטשעג טשינ טלָאװ רענייק

 -סיוא ,טשטנעבעג םיא .הלוח םעד ןָאטעגנָא ייז ,סעקטַאג יד ,דמעה

 םעד ןבעגעגקעװַא ייז ,סענעשעק יד ןוֿפ טלעג עצנַאג'ס טלקַאשעג

 / ףָאטנָא ןעמונעג ךיז ןוא ןקנַארק
 ןוא טביולגעג טשינ ךיז ,טֿפַאגרַאֿפ ןענַאטשעג זיא םלוע רעד

 :ןיכדרמ וצ ןעגנַאגעגוצ רעדעי זיא ןַײװקיצנײא

 ?רעטָאֿפ ןַײד זיא'ס ---

 ןצרַאװש ןֿפױא ,םינּפ ןטַאמ סעשטיא 'ר ףיוא טקוקעג ןבָאה עלַא

 לביימש ןליטש םעד ןעזעג ,רענייצ עכעלמורק עסַײװ יד טימ לדרעב

 ױזַא טימ ןקוק ןגיוא עצרַאװש ,עסיורג יד יװ ןעזעג ,ןּפיל יד םורָא

 םיא טלָאװ רע יוװ ,ןָאטעג רעטיצ ַא רעדעי טָאה -- תונמחר ליֿפ

 .ןעזעג טשינ לָאמ ןייק םיא טָאה רענייק שטָאכ ,טנעקרעד

 ןגיוא יד טימ טכוזעג ,ןָאטעגנָא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה עשטיא 'ר
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 ,ןײלַא ןַײז ,שרדמה-תיב ןוֿפ סױרַא רעלענש סָאװ טלָאװעג ,ןיכדרמ
 טקוקעגנַײא ךיז ,לדִיי קירעדינ ַא ןעמוקעגנַײרַא טלָאמעד טקנוּפ זיא

 ןשיוװצ סנגיובנלע יד טימ ןּפוטשכרוד ןעמונעג ךיז ,ןעשטיא 'ר ןיא

 :ןעירשעצ ךיז ןוא םלוע

 !עשטיא 'ר ךָאד זיא'ס --

 טקנוּפ ןעשטיא 'ר ןגעוו טסּוװעג טציא טָאה סָאװ ,םלוע רעד

 ךיז טָאה םלוע רעד .טֿפרַאדעג טשינ רעמ טָאה ,רעִירֿפ יו ליֿפ ױזַא

 ןטַײז עלַא ןוֿפ טלגנירעגמורַא םיא ,ןעשטיא 'ר וצ ןָאטעג זָאל ַא

 עשטיא 'ר .רעדיילק ענַײז טרירעגנָא ,ןטעבעגרעביא ,םולש ןבעגעג

 יד טימ ןטעבעג ,ןרױלרַאֿפ יו טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ ךיז טָאה

 .טקַיורַאב ךיז זַײװכעלסיב ןוא ןזָאל ור וצ םיא לָאז ןעמ ןגיוא

 יו ןעזעג ,םיא ןוֿפ טזָאלעגּפָארַא טשינ גיוא ןייק טָאה יכדרמ

 עביל ליֿפ ױזַא טימ ,רעטלַארטשעצ ַא םלוע ןשיווצ טייטש עשטיא 'ר

 קידנקוק ,םלוע רעד ןוא ,טשטנעב ,םולש טיג ,ןגיוא עצרַאװש יד ןיא

 -רַאֿפ ערעייז ןוא טײקידעכָאװ רעד ןיא ןסעגרַאֿפ טָאה ,םיא ףיוא

 ,ןרעטַײל ןעמונעג ךיז ןבָאה רעמינּפ עטכשוח

 -עגֿפױרַא ,ןיכדרמ וצ ןעגנַאגעגוצ לָאמ ַא טימ זיא עשטיא'ר

 | ;טנַאה ַא םיא ףיוא טגייל

 םלוע רעד !דלַאב רעבָא ,ןרָאֿפ ןיוש ןזומ רימ ,יכדרמ ,םוק --

 | !םוק .סיורג וצ טרעוו
{ : 

 ןעגנודעג ,ןענישטרַאמ טקישעגמײהַא יכדרמ טָאה גָאטימ ךָאנ

 ןעוועג זיא יכדרמ .ןרָאֿפעג רעטַײװ ןענַײז ייז ןוא קצָאק ןייק דיוב ַא

 רע ּוװ טקוקעגמורַא טשינ טעמּכ ךיז טָאה .רע ,ךיז טימ ןָאטרַאֿפ

 -ַאב טשינ וליֿפַא טָאה רע .ןעשטיא 'ר ןגעוו טכַארטעג זיולב .טרָאֿפ

 -ונעגֿפױא ,טלעטשעגּפָא עלַײװ עדעי ךיז טָאה דיוב יד יװ ,טקרעמ

 טימ ךיז ןּפעלש סָאװ ,ןדִיי יד --- דַיי ןרעדנַא ןַא לָאמ סעדעי ןעמ

 טימ בַײוו רעביא-ןזָאל ,ןגעו עשילױּפ רעביא ןיליֿפּת ןוא תילט

 םוצ ןעייג ,ןטייוצ םוצ ןלױּפ קע ןייא ןוֿפ סוֿפ וצ ןעייג ,רעדניק

 .ןיבר
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 טימ גרעב סױרָאֿפ טקישעג ,ןֿפָאלעג קיטסַאה ןענַײז דרעֿפ יד

 ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,15 לבוק רעד .טעּפירקסעג טָאה דיוב יד .ביוטש

 -עגנָא טָאה דיסח ַא .טּפַאלקעג טָאה ,רעדער עטשרעטניה יד ןשיװצ

 -ונעג ,ןעגנוזעגטימ ,טּפַאכעגרעטנוא טָאה םלוע רעד ,לרמז ַא ןביוה

 טרָאֿפ ןעמ זַא ,טליֿפעג ךיז טָאה סע ןוא סּפַאנש ַא הׂשעמ תעשב ןעמ

 .ןיבר םוצ

 -יגיילק ַאזַא וליֿפַא זַא ,טליֿפעג .טַײז ַא ןיא ןסעזעג זיא יכדרמ

 טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק רע טלָאװ ,ןקנַארק ַא ןשַאווצמורַא יװ ,טייק

 -עגוצ ךיז ,ןענַאטשעג ןענַײז עלַא יו ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןָאט

 ןוא .ןּפַאכ טנָאקעג טשינ םעטָא םעד טָאה ןיילַא רע .זענ יד ןטלַאה

 טמעטעעגנַײרַא .ןָאטעג םורק ןייק טשינ לָאמ וצ ךיז טָאה עשטיא 'ר

 -סיוא ןענָאק ךיז ףרַאד שטנעמ ַא זַא ,ןזיוועג ןוא חיר ןטכעלש םעד

 סעשטיא 'ר ןיא ןייג וצ ןסָאלשַאב טָאה רע .טלעוו רעד ןוֿפ ןָאט

 קצָאק ןיא ןבַײלב ,ןרָאֿפ טשינ ןַײרַא דלַאװ ןיא רעמ טעװ .םיכרד

 ?לחר ןוא .ארובה-תדוֿבע וצ ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןבעגרעביא ךיז ןוא

 -עגנַײא לָאמ ַא טימ םיא זיא'ס ןוא .ןגיוא יד טשטעװקרַאֿפ טָאה רע

 טרעוו רע ?סייו רעוו -- רעדָא ךיז טכערבעצ רוֿפ יד זַא ,ןלַאֿפ

 -לַאװג ַא ףיוא ,רעגייטש ַא ױזַא ,קנַארק קרַאטש ,קנַארק לָאמ ַא טימ

 ןיבר םוצ ןיוש רע טלָאװ ,ונ .גנודניצנָא-ןעגנול ַא יצ סוֿפיט ןקיד

 -וצ ,דיוב רעד טימ טיירדעגסיוא דלַאב טלָאװ ןעמ .ןרָאֿפעג טשינ

 וצ טהנעטעג טלָאװ עטַאט רעד ןוא .ןַײרַא דלַאװ ןיא ןרָאֿפעגקיר

 רעביא ץלַא ,קנַארק ךעלרעֿפעג ,קנַארק זיא יכדרמ זַא ,ןעמַאמ רעד

 ןיא טגיל רע ןוא ..טשינ טסַאּפ ןריֿפ וצ ןעגנערב יז ןוא ...ןעלחר

 -עג זיא יכדרמ -- לָאמ ַא טימ ןוא ...טשימ .ץיה רעכעלרעֿפעג ַא

 | " ...ןברָאטש

 -לעזַא סָאװ ,סָארדרַאֿפ טַאהעג ,טּפַאכעגֿפױא יו ךיז טָאה יכדרמ

 יד ןבירעגסיוא ךיז ,ןַײרַא ּפָאק ןיא םיא ןכירק ןטייקשירַאנ עכ

 | ,טקוקעגמורַא ךיז ןוא ןגיוא

 .רעמע 5



 17 רעדלעו עשיליוּפ ןיא

 עטנֿפעעצ ַײב םידיסח עכעלטע ןסעזעג ןענַײז דוב רעד ןיא

 ןַא יו ,טרעהעגנַײא ךיז ןוא טיורב טימ סעלעביצ ןסעגעג ,ךעלקעּפ

 ;ןלייצרעד ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה דיסח רערעטלע

 ןוֿפ ןעמונעגסױרַא ,ןַײרַא ןיציבר יד זיא טכַאנ רַאֿפ --- --- ---ש

 ,ןיבר םעד ןגָארטעגרעטנוא ןוא 'יֿבויא ; קוסּפ ַא רעמלַא-םירֿפס םעד

 ןוא ןַײרַא הווקמ ןיא קעװַא ,טלעטשעגֿפױא ךַײלג ךיז טָאה יבר רעד

 רעד םיא טָאה .ןעגניז ןעמייח ןסייהעג רע טָאה תבש-תלבק ךָאנ

 :טגערֿפעג .תיב-ןב ַא ,םייח רעטלַא

 ךָאד טַײז ריא .זיוה ןיא תמ ַא ךָאד טגיל'ס ,יבר ,שטַײטס --

 : ?לֿבָא ןַא
 תבש םוא -- טרעֿפטנעעג םיא יבר רעד טָאה --- !םייח ---

 !גניז .ןַײז ךעלײרֿפ דַיי ַא ףרַאד

 ןכָאװ ןיוש ךיז ןּפעלש סָאװ ,םידיסח יד טכַארטַאב טָאה יכדרמ

 רעבַײװ םייה רעד ןיא ןזָאל ,סעלעביצ טימ ןבעל ,סנגעוורעטניה

 -גקוק טשינ זַא ,סיורג ױזַא זיא ןיבר םוצ עביל יד ןוא רעדניק טימ

 ?יכדרמ ,רע ןוא .ןיבר םוצ סוֿפ וצ ךיז ןעמ טזָאל תורצ עלַא ףיוא ךיד

 טָאה ,ןשטנעמ ןינמ ַא רַאֿפ ןסע ןעמונעגטימ טָאה ,הררׂש ַא יוװ טרָאֿפ

 ,ּפָא טשינ םיא ןזָאל תוֿבשחמ עטכעלש ןוא טלעג ליֿפ וצ

 טנוב ןֿפױא ןגיוצעגסיוא יכדרמ ךיז טָאה רענעגָאלשרעד ַא

 ,ןרעװ שרעדנַא זומ רע זַא ,טכַארטעג .קידניז טליֿפעג ךיז .יורטש

 -- -- -- זַא ןןַײז ךירדמ םיא לָאז רע ,ןיבר םַײב ןטעב טעװ רע זַא

 ,טניוו ַא ַײרעֿפַײֿפ ַא טימ ןֿפָאלעגנָא זיא רעדלעֿפ עטיירב יד ןוֿפ

 ךיז םורַא ןעיירד ןעמונעג ךיז ,ײסָאש ןטימ ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז

 -גוא זיא'ס סָאװ ,ץלַא ,יורטש ,רעטעלב טּפַאכעגנַײרַא ,ףיורש ַא יו

 ַא טימ .למיה םוצ זיב ביוטש םעד ןבױהעגֿפױא ןוא ןעמוקעגרעט

 קירעדינ ךיז טָאה ערַאמכ עצרַאוװש ַא -- ןרָאװעג רעטצניֿפ זיא לָאמ

 יד ,ןלַאֿפוצּפָארַא ןבילקעג ךיז טלָאװ יז יוװ ,ּפעק יד רעביא טגיילעצ

 יד ןביוהעג ,ןקע יד טימ ןסימשעג ,ןסינ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה דרעֿפ

 -ַאמכ יד .דיוב רעד טימ ןגָארטעג ךיז ןוא רַאֿפעג ַא רַאֿפ יו ןרעיוא

 ,ןעלקַײק ןעמונעג ךיז רענוד ַא טַאה דלַאב .ןדנוצעגנַא ךיז טָאה ער
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 ןוא ,ןסירעצ ןעייוצ ןיא למיה םעד טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג לַאנק ַא

 טָאה םלוע רעד .ןלַאֿפ ןעמונעג ןבָאה ,ןעלגָאה יוװ ,סנּפָארט עסיורג

 טעװ רע טסּוװעג ,ןגער ןרַאֿפ טַאהעג ארומ טשינ ,טלציוועג ךיז

 ןרָאװעג ןיא ןגער רעד .רעקידרעמוז ַא זיא'ס ,ןרעהֿפױא דלַאב

 יד .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה דיוב יד .זַײװנרונש ןסָאגעג ,רעקרַאטש

 -רעביא טָאה יכדרמ .ןגָאװ ןרעטנוא רעטנורַא עלַא ןענַײז ןרישזַאסַאּפ

 ןדנובעגּפָא רע טָאה ןיילַא .קַאז ןקיד ַא טימ ןעשטיא 'ר טקעדעג

 -קעװַא םיא ףיוא ךיז ,רעדער עטשרעטניה יד ןשיווצ ןוֿפ לבוק םעד

 | .טסַײמש ןגער רעד יו טקוקעג ןוא טצעזעג

 יד טזָאלעגּפָארַא ,טעילוטעג ךיז ,טקנעוװשעג ךיז ןבָאה דרעֿפ יד

 עּפמעט ַאזַא ןגעלעג זיא סעדרָאמ עשירַאנ ,עמוטש יד ןיא ןוא ּפעק

 .תונמחר ןֿפורעגסױרַא ןדעי ַײב טָאה סָאװ ,טײקנֿפלָאהַאבמוא

 יד ,טרעהעגֿפױא טָאה ןגער רעד --- רעקיטכיל ןרָאװעג זיא סע

 טנֿפעעג יװ ןגער ןכָאנ ךיז טָאה ץלַא ,ןזָארג יד ,רעמייב יד ,רעדלעֿפ

 | .רעשירֿפ ןרָאװעג זיא טֿפול יד ןוא

 דוב רעד ןיא עלַא .טּפַאכעגֿפױא יכדרמ ךיז טָאה טכַאנ ַײב

 שינעקנעב עקרַאטש ַא .סנּפָאקוצ ךעלקעּפ יד טימ ןֿפָאלשעג ןענַײז

 םעד ןעיירדוצסיוא טַאהעג קשח .ןעמונעגמורַא לָאמ ַא טימ םיא טָאה

 -ַאּפ ױזַא ךיז טּפעלש הלגע-לעב רעד סָאװ ,ןעוועג סעּכ ןיא .ןגָאװ

 -לעב רעד .לעּפתנ טשינ ךַאז ןייק ןוֿפ טרעוו ,דרעֿפ יד טימ ךעלעמ

 ןסעזעג ענדָאמ זיא ,רענעגיובעג ַא ןעַײרד ןיא ,רעיורג ַא ,הלגע

 ןרישזַאסַאּפ יד ףיוא גיוא ןטכער ןטימ טקוקעג ,עינלעק רעד ףיוא

 רענעגיַיא ןַײז יו ,ןעזעג טָאה יכדרמ .דרעֿפ יד ףיוא ןקניל ןטימ ןוא

 ךיז רע טָאה .ץל ַא יו טצנַאט ,ךיז טבייה ,ןגָאװ ןכָאנ טֿפױל ןטָאש

 ,ןסקַאװ סעּפע טמענ םיא ַײב ץרַאה ןיא יו טליֿפעג ,ןעילוט ןעמונעג

 ַא טימ ךיז ןעִיצרַאֿפ ןגיוא יד ןוא ןַײרַא זדלַאה ןיא ךיז טרַאּפש

 .שינעקנעב ַא זיולב טליֿפעג .קעװַא םיא ןוֿפ זיא סעּכ רעד .לטַײה

 -- -- ןעלחר טימ ןַײז וצ ןבעגעגקעװַא ץלַא טלָאמעד טלָאװ רע ןוא



 149 רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 טשינ לָאמ ןייק ריא טימ ןיוש טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ---

 -- -- רעטכַאּפ ַא רַאֿפ יצ דימש ַא רַאֿפ ןבָאה הנותח טעוװ יז .ןדייר

 ןסיברַאֿפ .קנַאדעג םעד ןעִיצ טנָאקעג טשינ יכדרמ טָאה רעטַײוװ ---

 .טנייוועג טָאה םיא ןיא ץלַא ןוא רעמוטש ַא ןגעלעג ,ןּפיל יד

 ַא ןוא גיוא ןטכער סהלגע-לעב ןטימ טנגעגַאב ךיז טָאה יכדרמ

 עצנַאג'ס ךיז טּפעלש ?טשינ רע טֿפָאלש סָאװ .רַאֿפ .ןָאטעג רעטיצ

 טֿפרַאװ ,עינלעק רעד ףיוא דימּת טציז ,ןעיײסָאש יד רעביא ןבעל

 .דש ַא יװ ןגיוא יד טימ

 ?טֿפָאלש ריא ,עדייז ---

 םיא וצ טלָאװ ןעמ יװ ,ןָאטעג ריר ןייק ךיז טָאה רעטלַא רעד

 :טרעֿפטנעעג ןוא ,טדערעג טשינ

 ?ןעד זיא סָאוװ .,ןיינ ---

 ,טלמערד ריא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ןוא --

 וצ ןגיוא עדייב טימ טיירדעגסיוא הלגע-לעב רעד ךיז טָאה ָאד

 : ןיכדרמ

 רעטלע רעד ףיוא !ןטַײצ עטלַא יד ָאטשינ ,סנַײמ דניק ,ייא ---

 טלַא לָאז ןעמ ,םלוע לש ונובר םעד טעב ןעמ ּ!טשינ ךיז טֿפָאלש

 זיא ילּכירֿבש ַא ןַײז וצ רעדייא ,לרוחב ,רימ ביילג רָאנ --- ,ןרעוו

 טייטש יװ ..ןקידניז טשינ ךָאד רָאט ןעמ ,'מה -- -- -- רעסעב

 ןַײמ ןעוו ,רעִירֿפ ,טסעז -- -- -- ?הנקז תעל יוכילשת לא. ?טרָאד

 ןזָאל ךיא געלֿפ ,טבעלעג טָאה ,זדנוא רָאי ערעגנעל וצ ,עקשטיטלַא

 ןּפַאכ ,ןרַאּפשוצ ךיז ןיײלַא ןוא טקַארט ןרעביא ךעלעמַאּפ דרעֿפ יד

 סיוא ןיב'כ זַא ,ריד ךיא גָאז ,ןברָאטשעג זיא יז טַײצ רָאנ .למערד ַא

 !רעדורב ,טגָאי סע .טשינ ךיא ןָאק ןעמוקנַײרַא בוטש ןיא .שטנעמ

 ,דביק ןייק !לקניוו ןדעי ןיא טסוּפ !ןסירעגּפָא ךיז ןטלָאװ םידש יוװ

 ךיז זומ'כ ףדיירוצסיוא טרָאװ ןייק ןעמעוו טימ ָאטשינ .דניר ןייק

 רעד ףיוא ,טסעז !ץכעקעג לֿפעל ַא ןכָאק רעטלע רעד ףיוא ןײלַא

 ךָאנ זָאל ,רימ ץיז'כ ןגינעגרַאֿפ טסעב ןַײמ זיא ,טכַאנ יב ,עינלעק

 ריא טימ ךיז סעומש'כ ,עקשטיטלַא ןַײמ ןגעוו רעלק ןוא דרעֿפ יד

 == -- -- ךרוד
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 ךיז טָאה רע ןוא ןרָאװעג רעקירעזייה לוק סנטלַא םעד זיא ָאד

 .טיירדעגסיוא

 גנַאל טָאה רע .דייר סהלגע-לעב ןוֿפ ןרָאװעג טלַאק זיא ןיכדרמ

 'ר ףיוא ,ןטסיירט טלָאװעג םיא ,ןטלַא םעד ןגָאז וצ סָאװ טכַארטעג

 רעטלַא רעד .ןטכַארטוצ טנָאקעג טשינ רָאג רָאנ ,רעגייטש סעשטיא

 זילַאװ רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה רע .ןרָאװעג ביל טציא םיא זיא

 .ןעוועג דבכמ םיא ןוא ןֿפנָארב לשעלֿפ ַא

 ַא ןבענ ףרָאד ַא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז דיוב יד טָאה גָאט רַאֿפ

 זַא ,טביולגעג טשינ ,טעכושטעגסיוא ךיז ןבָאה ןרישזַאסַאּפ יז .קנעש

 ןוֿפ טַײװ טשינ ןענַײז ייז זַא ,ץעלדעש ןרָאֿפעגכרוד ןיוש ןענַײז יז

 ,קנעש ןיא ןַײרַא ענעדירֿפוצ ןוא ,ווָאקול

 ןיא םידיסח עכעלטע טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה קנעש רעד רעביא

 -נַאל ףיוא ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא .לוק ןֿפױא טנוװַאדעג ןוא םיתילט יד

 -יסח ערעטלע ,טַײל עגנוי ןגעלעג ןענַײז ןשיט יד רעטנוא ,קנעב עג

 ליב ,ןֿפָאלשעג ןוא ,סנּפָאקוצ ךעלקעּפ ןוא טנעה ,ךעלגנַיי טימ םיד
 ריב סעילֿפוק רעביא םירעוּפ עכעלטע ןסעזעג ןענַײז שיט ןגנַאל ַא
 רעדנַא ןַא ךיז טָאה לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ .תויׂשעמ טלייצרעד ךיז ןוא
 טשינ ,תילט םעד טקורעגֿפױרַא ,םירעיוּפ יד ןבענ טלעטשעגּפָא דִי
 -ומש םירעיוּפ יד סָאװ ,טרעהעגוצ ךיז ןוא ןענװַאד וצ טרעהעגֿפױא
 .רעדַלנשֿפרָאד ַא ןסעזעג זיא ,לשיט ןיילק ַא ףיוא ,לקניוו ַא ןיא .ןסע

 רעד ףיוא ןלוקַאּפש רָאּפ ַא ,ןגיוא עטיור רָאּפ ַא טימ רעדַײנש רעד
 -ַאּפ ,עטשטיײנקעגֿפױנוצ ַא ,טלעֿפעג טָאה לזעלג ןייא ּוװ ,זָאנ ץיּפש

 יד ,רעטעשטרָאקעגנַײא ןַא ןסעזעג זיא ,זדלַאה ןֿפױא סָאמ ענעריּפ

 ,רעקנעש ןרַאֿפ לטַאלַאכ ַא טיינעג ןוא ,ךיז רעטנוא סיֿפ עסעוװרָאב

 -יור ,רעגנַאל ַא טימ ,דַיי רעטיור ,רעטנוזעג ַא ,רעקנעש ועד

 םענעטכַָאלֿפעג ַא ףיוא קנַאבלָאצ רעד ַײב ןסעזעג זיא ,דרָאב רעט

 ןוא עלעדמעה ץרוק ַא ןיא דניק טעֿפ ,ןיילק ַא ןטלַאהעג ,לקנעב

 דניק סָאד .ייט ןטרעקוצעג ןוא למעז עטקייועג טימ טעשַאּפעג סע
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 םעד ףיוא טכַארטרַאֿפ ךיז ןוא לסיֿפ טעֿפ ,ץרוק ַא ןסיררַאֿפ טָאה

 הציצ רעגנַאל רעד טימ טליּפשעג ךיז טָאה סָאװ ,לצעק םעניילק

 -על ַא ןעמונעג טָאה רעקנעש רעד .ןטק תילט סרעקנעש םעד ןוֿפ

 ןַײז טימ טריבורּפ לָאמ עכעלטע .,ןזָאלבעג גנַאל ,:!עַּפַאּפ עלעֿפ

 לכעלַײמ סָאד טלַאװעג רעביא דניק םעד טנֿפעעג ,גנוצ רעסיורג

 ךיז טָאה דניק סָאד .זדנַאג ַא טעשַאּפ ןעמ יװ ,טקַאּפעגנַײרַא ןוא

 ,טנייוועצ ךיז ןוא ןעגנולשעגּפָארַא ,טקיטשעג

 ,ןיילק ַא ,ןירעקנעש יד טָאה --- !ןָאטנָא הׂשעמ ַא רימ לעוו'כ ---

 ךיז ןוא טסעג יד ןשיװצ ןֿפָאלעגמורַא ,ןעירשעג עלעבַײװ ץרַאוװש

 זיא סָאװ -- ךיוב ןקידנגָארט ריא ןוֿפ אׂשמ רעד רעטנוא טלקַאװעג

 !? רָאה ַא ףיוא ןזָאלרַאֿפ ןענָאק טשינ ךיז לָאז ןעמ ?רעדיװ ןיוש

 טרעּפמילקעג טָאה רע .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה רעקנעש רעד

 ןוא טֿפַאגרַאֿפ ךיז טָאה דניק סָאד .ןַײרַא זָאלג ןיא עלעֿפעל ןטימ

 .ןבילבעג ליטש

 םלוע רעד .ןענווַאד טלעטשעג ךיז ןבָאה ןעשטיא 'ר טימ יכדרמ

 רעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ,טעכושטעגסיוא זַײװכעלסיב ךיז טָאה

 ןשיט יד רעטנוא ןוֿפ ןכָארקעגרעֿפַא ,קנעב יד ןוֿפ ּפָארַא ,עגָאלדָאּפ

 | ,דירַאי רעתמא ןַא ןרָאװעג זיא קנעש ןיא ןוא

 טימ עמַאס םעד .טעטש יד ךָאנ טריּפורג ךיז ןבָאה םידיסח יד

 יד ,טנעקרעד ךַײלג ןעמ טָאה ייז .רעװעשרַאװ יד ןעמונרַאֿפ ןבָאה

 ןדעי ףיוא ןגעלעג ,טירט םוצ זיב ןעוועג ןענַײז סעטָאּפַאק ענעסּפיר

 ;ןשַאװעג סָאװ רָאנ ייז טלָאװ ןעמ יװ ,סַײװ ןקָאז יד :ןסָאגעגסיױא יוװ

 ןבָאה סָאװ ,סעקנעד עטיירב יד טימ ןעלטיה ענעדַײז ,ענעטעמַאס יד

 טימ ךעלמַײרטש עטסַאּפעג יד ;ןרעיוא יד רעביא טגיילעג שֹזַא ךיז

 ,ץרא-ךרד -- ןעירשעג טָאה ץלַא :ךעלקעלג יװ ,ןקע עקידנעלקַאוװ

 טרעדָאגעג ,טדערעג לָאמ ַא טימ ןבָאה עלַא !רעװעשרַאװ ַא ןיב'כ

 רעדעי ןוֿפ ,טכָאקעג ךיז ,ךַארּפשסױא רעװעשרַאװ ,רעטיירב ַא ףיוא

 ,לבַײװ סרעקנעש ןטימ טֿפיטשעג ןוא ןרָאװעג לעּפתנ טײקשירַאנ

 .ץכעקעג ,רעדניק רַאפ ןסע +
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 רעביא רעקלַא םענעֿפָא ןַא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עסקיש רעד טימ

 ןרָאֿפעג ,טַאהעג טשינ ךעלקעּפ ןייק טעמּכ ןבָאה ייז .שעוו עילַאב ַא

 ןיא ךעלעקעטש יד טימ ,טייטש ןוא טייג ןעמ יוװ ,טכַײל ןיבר םוצ

 יד ןעוועג עקַאט ייז ןענַײז --- ןמוזמ רעקנעש םעד טלָאצעג .טנעה יד

 1 .טסעג עטסנעעזעגנָא

 -רַאֿפ --- ץניװָארּפ יד טריּפורג ךיז טָאה רעװעשרַאװ יד טורַא

 ,עֿבט ַא ןבָאה סָאװ ,סעטָאּפַאק ענעסּפיר ערעווש ןיא ןדִיי עטכַארט

 טשינ ,לוויטש יד .ענעכעלב יוװ ייז ןעייטש ,קעװַא ייז טלעטש ןעמ זַא

 ענעטעמַאס ןוא ענעכוט יד .רעדעל קיטש ןייא ןוֿפ ,עטעברַאעגסיױא

 יד ןוֿפ רענלעק עטיירב יד ןוא טימ רעד ןיא ּפענק טימ ןעלטיה

 ןדנוברַאֿפ לייט ַײב ךיז ןבָאה ,ןעלסקַא יד רעביא ןלַאֿפ סָאװ ,רעדמעה

 יז .ןֿפָא ןענַאטשעג ערעדנַא ַײב ןוא ךעלדנעב טימ זדלַאה ןרעטנוא

 יד ףיוא ןסעזעג ,ןסע טימ קעז עצנַאג טריֿפעגטימ ךיז טימ ןבָאה

 ארומ ןטלָאװ ייז יו ,רעװעשרַאו יד ןטימעגסיוא ,טיהעג ייז ,קעּפ

 וצ ןבעגעג קינייװ ןבָאה ייז .ןרַאנּפָא טשינ ייז לָאז ןעמ ,טַאהעג

 ןֿפרַאװ רעװעשרַאװ יד סָאװ ,טרעױדַאב ןוא טשודיחעג ךיז .ןזייל

 ןשָארג רָאּפ עטצעל יד ןעלצנערטעצ ,טלעג ןטימ ךיז

 ַא ןסקַאװעגסיױא לקניוװ רעדנַא ןַא ןיא זיא טונימ רָאּפ עדעי

 ןעמונעגּפָארַא ךַײלג ייז ,ןיליֿפּת ןוא תילט ןָאטעגנָא טָאה ןעמ ,ןינמ

 ,ליומ וצ ליומ ןוֿפ טריצַאּפש טָאה ןֿפנָארב שַאלֿפ ַא ןוא

 ַא ןיא טליהעגנַײא ,ןַאמ רעגנוי ַא ןענַאטשעג זיא טַײז ַא ןיא

 ןֿפרָאװעג ךיז ,ןַײרַא ץרַאה ןיא ןטסױֿפ יד טימ טּפַאלקעג ךיז ,תילט

 לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ ןוא טנַאװ ןיא ּפָאק ןגָאלשעג ךיז ,ןטַײז עלַא ןיא

 .ירשעג שישטנעמ ןייק טשינ טזָאלעגסױרַא

 עטמולחרַאֿפ ,ענעֿפָא טימ ,ערעדנַא .טלציוועג ךיז ןבָאה לייט

 :טַאהעג תחנ ,טכַארטרַאֿפ ךיז ןבָאה ,רעמינּפ

 | !תוֿבהלתה ַאזַא ןוא גנוי ױזַא ---

 -נוא זיא רעיוא ןרעביא לטיה ןטעמַאס ַא טימ רעװעשרַאװ ַא

 עצנַאג יד זַא ,טמירעגנַײא םיא ןוא ןַאמ ןגנוי םוצ ןעגנַאגעגרעט

 :טרעהעג טָאה קנעש
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 ?טכַאנ יד םולח וצ ןתיליל טַאהעג ?ױזַא ךיז וטתיממ סָאװ ---

 טלָאװ םיא וצ טשינ יו ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 .טלקָאשעג ךיז רעטַײװ ןוא ,טדערעג ןעמ

 -עשרַאװ רעד טָאה -- ןֿפנָארב ןייק טשינ טסלעטש וד ביוא --

 !ןענװַאד טשינ ריד ןעמ טזָאל --- תילט ןרַאֿפ ןעמונעגנָא םיא רעוו

 -רַאװ םעד טקוקעגנָא ,טכַײלגעגסיױא ךיז טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 ור וצ םיא לָאז רֶע ןגיוא יד טימ םיא ַײב ןטעבעג ךיז ,רעוועש

 טשינ רָאט רע זַא ,ןזיוועג ןוא ליומ םוצ רעגניֿפ יד טגיילעגוצ ,ןזָאל

 | ,ןַײז קיסֿפמ

 ןיא ןטלַאהעג ,ןיליֿפּת יד ןָאטעגסיױא טַאהעג טקנוּפ טָאה יכדרמ

 רעװעשרַאװ רעד יװ ןעז טנַאקעג טשינ .לברַא םעד ןעִיצּפָארַא ןטימ

 -טגנָא ןֿפָאלעגרעטנוא סעּכ ןוֿפ רע זיא .ןַאמ ןגנוי םוצ וצ-טייטש

 טימ ןָאטעג קיש ַא םיא ןוא רענלָאק ןרַאֿפ רעװעשרַאװ םעד טּפַאכ

 ןדִיי ייווצ ןֿפרָאװעגמוא קידנלַאֿפ טָאה רענעי זַא ,טעּפמיא ַאזַא

 טלגנירעגמורַא ןבָאה רעװעשרַאװ יד .שער ַא ןרָאװעג זיא'ס

 -רעבירַא םיא לָאז ןעמ ןעִירשעג ,סענעקעטש יד ןביוהעג ,ןיכדרמ

 ןענַאטשעג זיא יכדרמ .:? *אתנּכשמ , ַא ןכַאמ ,שיט ַא רעביא ןֿפרַאװ

 סָאװ ,טרַאװעג ןוא לֿפוק ַא קנַאבלָאצ רעד ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא ,קָיֹור

 .ןרעוו טעוװ ָאד

 ַא טימ ,רעדיילק ענעסירעצ ןיא ,רעסעװרָאב ַא ,דַיי רעכיוה ַא

 -עגכרוד ךיז ,שיט ַא רעטנוא ןוֿפ רעֿפַא זיא ,רָאה ּפָאק םענעסקַאװַאב

 ;ןטליש ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא געוו ַא סנגיובנלע יד טימ טּפוטש

 ריא סָאװ ,גונעג טשינ ,סמעֿברי ,סאֿבוסו-ללוז ,סרעסערֿפ ---

 -ּוװ ?הנווּכ טימ טנוװַאד רעטייווצ ַא יו ןעז טשינ ריא טנַאק ,טקידניז

 !ךיז ןוֿפ ְךַײא ךָאד טבַײרט רע ?לארׂשי עשוּפ םוצ ?ריא טרָאֿפ ןיה

 -עג ,ָאטשינ טרָאד ןיוש זיא שדוקה'חור ןייק !ךיז טנרקח ןוא טציז

 ?טרעה ריא ,חומ רעטנקירטעגסיוא ,חומ זיולב ןבילב

 ןסעװרָאב םעד טלגנירעגמורַא ,ןיכדרמ ןיא ןסעגרַאֿפ ןבָאה עלַא |

 ..טידערק ףיוא ףיורעדַא ןַא ,"קעטָאּפיה, (הצלה ךרדב ,קיסַאּפש) **
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 ."קינרסומ רעקצָאק, םעד ,ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ יװ ,רעדָא לארׂשי
 ןדעי ֿברע טָאה יבר רעד ןעמעװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע |

 רסומ ךיז ןסייהעג םיא ןוא רדח ןיא ךיז וצ ןֿפורעגנַײרַא רוּפיּכ-םוי
 ןעו ,ןוא טַאהעג טנַײֿפ םיא ןבָאה רעדניקבעל עשידיסח יד .ןגָאז
 -עגנַײרַא טשינ קצָאק ןייק םיא ןעמ טלָאװ ,םידיסח עמורֿפ יד טשינ
 רעװעשרַאװ יד ןבָאה ,ןיבר םעד ןטלָאשעג טָאה רע ןעוו ,טציא .ןזָאל
 ןעירשעג ,ןטסױֿפ יד ,סנקעטש יד ןביוהעג

 !ץרא-ךרד !םינּפ-תוזע ,גַײװש ---

 ןֿפורעגנָא רענייא ךיז טָאה -- !אּתנּכשמ ַא ףיוא םיא טמענ --
 ?ריא טייטש סָאװ --

 !קנַאב ַא וצ טקור --|

 !רעבירַא םיא טֿפרַאװ ---

 !יױזַא טָא ---
 םעד ןָאטעג בייה ַא ןבָאה רעװעשרַאװ יד ןעוו ,טלָאמעד טקנוּפ

 ןסקַאװעגסױא יוװ עשטיא 'ר זיא ,קנַאב רעד רעביא לארׂשי ןסעװרָאב
 ןייק ,טימ רעד ןיא ןייטש ןבילבעג זיא רע .ןגיוא סנעמעלַא רַאֿפ
 סע יװ ,דימ ןעוועג זיא םינּפ טַאמ ןַײז .טדערעגסיוא טשינ טרָאװ
 ױזַא טימ טקוקעג ןבָאה ןגיוא יד :טגנערטשעגנָא רעייז ךיז טלָאװ
 4 זניווכעלסיב ןוא ןרױלרַאֿפ ךיז ןבָאה םורַא עלַא זַא ,רעצ ליֿפ
 ,קירוצ ףיוא ןקור ןעמונעג

 זיא רע .לארׂשי ןסעוװרָאב םעד טזָאלעגּפָא ןבָאה רעװעשרַאװ יד
 ןוֿפ עטכַאמעג ,ןזיוה יד ןָאטעג ףױרַא יצ ַא ,קנַאב רעד ןוֿפ ּפָארַא
 .ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז רע טָאה ןעוװ-סָאװ רעדייא ןוא ,ךעלקעזצלַאז
 ,טּפַאכעגמורַא ייז ,סיֿפ יד וצ ןעשטיא 'ר ,ןעוועג זיא רע סיורג יו
 ;ןעירשעג ןוא טשוקעג

 ַא ןָא ןענַײז רימ זַא ,ךָאד טסייוו וד !ךירדמ זדנוא ַײז ,יבר ---
 ,ןשיט עדמערֿפ ַײב ךיז ןרעגלַאװ םידיסח עתמא יד זַא ,ךעטסַאּפ
 .ןייק רעמ ָאטשינ -- -- -- ןעמוק טשינ קצָאק ןייק רעמ ןענָאק
 ןצנַאט ,ָאטעגּפָא םיא ןוֿפ ךיז טָאה הניכש יד ,ָאטשינ ,שדוקה-חור
 !ךירדמ זדנוא ַײז ,יבר -- -- -- םוא םידש טרָאד
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 -סױרַא םידיסח עכעלטע ןבָאה -- !תועמוש ךּכש םינזָאל יוא --

 .ןעירשעג
 רענייא ךיז טָאה -- ףַײז שרושה ןמ רקוע םיא ףרַאד ןעט --

 ,ןֿפורעגנָא

 ַא ךיז טָאה ןטסױֿפ עטשטעװקרַאֿפ טימ דיסח רערעטלע ןַא |

 יד טימ ןטערטעצ טלָאװעג םיא ,לארׂשי ןסעװרָאב םוצ ןָאטעג זָאל

 ,ןעשטיא 'ר רַאֿפ ןבילבעג ןייטש לָאמ ַא טימ זיא רע .ןתיממ ,סיֿפ

 טריזילַארַאּפ טלָאװ רע יו ,רעטַײװ ןָאט טָארט ןייק טנָאקעג טשינ

 ןלארׂשי טלעטשעגֿפױא ,ןרָאװעג רעסַאלב ךָאנ זיא עשטיא 'ר .ןרָאװעג

 = :טגָאזעג ליטש ןוא

 .רודה-קידצ רעד זיא עלעדנעמ 'ר .לארׂשי ,טשינ קידניז --

 ,הֿבושּת ַא םיא ַײב טעב ןוא רַאֿפ

 ךיז ,רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ןָאטעג לעטש ַא ךיז טָאה םלוע רעד

 .טרָאװ ַא סנַײז ןּפַאכֿפױא טלָאװעג ,ןעשטיא 'ר וצ ןָאטעג רַאּפש ַא

 םיא ,טנַאה ַא רַאֿפ לארׂשי ןסעװרָאב םעד ןעמונעגנָא טָאה עשטיא 'ר

 ,ריט יד ךיז ךָאנ טכַאמרַאֿפ ןוא רדח ןקיטַײז ַא ןיא טריֿפעגנַײרַא

 ,ןעירשעג ,ךעלעקּפוק ןיא ןלַאֿפעצ .טכָאקעג ךיז טָאה םלוע רעד

 -ןרג ןיא ןרָאװעג טלייטעצ קנעש יד זיא דלַאב .םיׂשעמ טעכרַאעג

 ןזָאלנַײרַא טשינ ןלארׂשי רָאט ןעמ זַא ,טהנעטעג טָאה ענייא .סעּפ

 טקיש עשטיא 'ר דלַאב יװ זַא ,טגָאזעג טָאה ערעדנַא יד .קצָאק ןיא

 יכדרמ .ןשימ טשינ רענייק ךיז ףרַאד ,הֿבושּת ַא ךָאנ ןיבר םוצ םיא

 -רַאֿפ ,ךיז טכָאק םלוע רעד יו טקוקעג ,טַײז ַא ןיא ןענַאטשעג זיא

 -עג ןיז ןעמוקעגסיױרַא הנותח עצנַאג יד זיא םיא רעביא זַא ןסעג

 ,ןדַיי הדע ןַא רַאֿפ ןלעטשקעװַא ךיז טנַאקעג טלָאװ רע יצ ,טכַארט

 יכדרינ .רסומ ןגָאז ,ֿפָארטש ייז ןוא ,לארׂשי רעסעוורָאב רעד יו

 ךיז טָאה רע .םיא ףיוא ןעמ טקוק לקניוו ַא ןוֿפ יו ,טקרעמַאב טָאה

 -ַאב זיא םינּפ סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ןוא ןדמערֿפ ןיא טקוקעגנַײא

 -ַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .ןעזעג וװ ץעגרע סע טָאה ,טנַאק

 םיא ַײב טציז רעצעמע יוװ טליֿפעג ,קילב סנדמערֿפ םעד ןוֿפ ןעַײרֿפ

 ןֿפױא ןעמוקעגֿפױרַא לָאמ ַא טימ םיא זיא .טרעטעלב ןוא חומ ןיא
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 ןייק ןרָאֿפ וצ יבַא ,טעֿבנגַאב םיא טָאה רע יו .עדייז רעד קנַאדעג

 רעדמערֿפ רעד .ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג קיטכיל זיא םיא ןוא ,קצָאק |

 רעד ןעוו ,טנרעלעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןַאמ רעגנוי רעד ןעוועג זיא

 ןוא ןדַײמסיױא טלָאװעג םיא טָאה רע .ןרָאװעג ףַאלש זיא עדייז

 ;טלעטשעגּפָא םיא טָאה ןַאמ רעגנוי רעד .םלוע םעד ןשיווצ ןַײרַא זיא

 ?טשינ ךימ טסנעקרעד ,יכדרמ -

 -רעביא ןַא יו ןָאטעג ּפַאכ ַא יכדרמ ךיז טָאה --- !לאומש ,ַא --

 ?קצָאלּפ ןוֿפ גנַאל ןיוש טסיב -- רעטשַארעג

 לאומש טָאה -- סנגעוורעטנוא ןכָאװ ַײרד דלַאב ןיוש ןיב'כ --

 ךיז ןוא לטרַאג ןיא טנעה יד ןוֿפ רעגניֿפ עבָארג יד טכַאמעגנַײרַא

 ךיז ךימ ןעעז ,סע טסייה -- ןטייווצ ןֿפױא סוֿפ ןייא ןוֿפ טגיוועג

 ?ןײלַא טסרָאֿפ ?ַאה ,עגּפ שניאב שניא !רעדיוו

 .ןעשטיא 'ר טימ .,ןיינ ---

 ,ןָאטעג לכיימש ַא םיוק טָאה לאומש זַא ,טקרעמַאב טָאה יכדרמ
 .ןעמָאנ סעשטיא 'ר טרעהעג טָאה רע ןעוו

 יבֲא טגערֿפעג לאומש טָאה -- ?ןלארׂשי ףיוא וטסגָאז סָאװ --

 ןיא זַא ,טרעהעג םידיסח עכעלטע ןוֿפ ןיוש בָאה'כ -- ןגָאז וצ סעּפע

 -- -- -- קיטַאלג טשינ סעּפע זיא קצָאק

 יד ןיא טקוקעג ךַײלג םיא יכדרמ טָאה -- ?וטסניימ סָאװ --

 ,ןגיוא

 טלָאװ רע יוװ ,רעטרעוו יד ןגיוצעג לאומש טָאה -- ...ןיימ'כ ---

 ןעמ -- טכיוװעג רעמ דייר ענַײז ןבעגוצוצ טַאהעג העדב םעד טימ

 םולש ןייק וליֿפַא טיג ,ףיוא טשינ םענייק טמענ יבר רעד .,טגָאז

 -ַאּפ טָאה קילגמוא סָאד טַײצ ,רדח ןַײז ןיא טכַאמרַאֿפ טציז ,טשינ

 | ..טריס

 ,ןגיוא רָאּפ ַא טנֿפעעג יכדרמ טָאה --- ?קילגמוא ןַא רַאֿפ סָאװ ---

 ךיז ,טרעדנּוװעג ךיז לאומש טָאה -- ?טשינ רָאג טסייוו וד ---

 'ר טימ טסרָאֿפ -- רעטנוא טשינ טרעה רענייק יצ טקוקעגמורַא

 ?טשינ רָאג טסייוו ןוא ןעשטיא
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 טריֿפעגסױרַא םיא ,םערָא ןרעטנוא ןיכדרמ ןעמונעג טָאה רע

 ,ףיוה ןרעביא םיא טימ טרינַאּפש ןוא קנעש ןוֿפ

 טָאה קצָאק ןיא .סָאװ ,טרעהעג טשינ רָאג טסָאה ,סע טסייה ---

 ?ןֿפָאלרַאֿפ ךיז
 ,ןיינ ---

 ,ןיכדרמ וצ ןגיובעגוצ ךיז ,ןדייר ןעמונעג רעליטש טָאה לאומש

 ;טלעטשעגּפָא םיא ןוא ,דוס ַא טמיױרעגנַײא םיא טלָאװ רע יוו

 -עגסיוא הדעו םע לֹּכ ינֿפב טָאה יבר רעד זַא ,טגָאז ןעמ --

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,םלוע רעד -- -- !2ןייד תילו ןיד תיל :ןעִירש

 ,טַאהעג ארומ ןבָאה םיֿברוקמ יד -- -- -- ןרָאװעג םמוּתשנ זיא

 םענייק ןעמ טזָאל ,םלוע ןצנַאג םעד ןבַײרטרַאֿפ טשינ לָאז יבר רעד

 רעד .ךשוח זיא ,ןעמ טסעומש .,ןיבר םַײב ףיוה ןיא .וצ טשינ םיא וצ

 -רַאֿפ רעד ןיא ןטסױֿפ יד טימ טּפַאלק ,םלוע םוצ סױרַא ליוו יבר

 טסנָאק וד ?טסייה סָאד סָאװ טסײטשרַאֿפ -- -- טליש ,ריט רעטכַאמ

 -קידצ רעד ,ןואג רעתמא רעד ךָאד זיא עלעדנעמ 'ר ?ןַײז גיׂשמ סע

 סָאד ךיז ןיא טליֿפרעד טָאה חומ רערָאלק ,רעֿפרַאש ןַײז ןוא ,רודה

 קיחדמ זיא ןעמ ,רדח ַא ןיא ןַײא םיא ןעמ טרַאּפש ,טרָאװ עתמא

 ןרָאֿפ וצ טרעהעגֿפױא ןיוש ןבָאה םידיסח ליֿפ -- -- -- 1 ץק םעד

 טעװ םלוע רעסיורג רעד זַא ,טסעומש ןעמ ןוא -- -- -- םיא וצ

 | -- -- -- ןעשטיא 'ר וצ ןרָאֿפ

 ןרעױא ענַײז טביולגעג טשינ ,ןרָאװעג טלמוטעצ זיא יכדרמ

 זָארגדליװ טימ ןסקַאװַאב ףיוה רעד ,טסיװ זיא קצָאק ץנַאג יװ ןעזעג

 ןוא הֿברוח רענעלַאֿפעגנַײא ןַא ןיא ןילַא רענייא טציז יבר רעד ןוא

 ןוא ןעמונעגמורַא םיא טָאה תונמחר סיורג ַא .טלעוו עצנַאג יד טליש

 ןשוק ,ןטעב םיא ,ןעשטיא 'ר וצ ןייג וצ ךַײלג ןסָאלשַאב טָאה רע

 רע .ןעלעדנעמ 'ר ַײב םלוע םעד ןעמענוצ טשינ לָאז רע ,טנעה יד

 .ןָאט טשינ סע טעװ עשטיא 'ר .,ןעוועג רעכיז זיא

 ,הלואג יד ,ץק םעד טרעטנענרעד ,ןייא-טשטעווק ** -- !רעט

 -כיר ןייק טשינ ,ץעזעג ןייק טשינ !טלעװ ַא רקפה (א"א ארתב אבב)**
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 יד ןגָאלשעגרעביא םיא לאומש טָאה -- ?טשינ טסביילג ---

 ךָאד ןלעוװ רימ ,סנקירעביא !רימ ףיוא ךיז זָאלרַאֿפ -- ןעקנַאדעג

 רָאג ךָאנ בָאה'כ ?ןסיבעגרעביא רשֿפא טסָאה .קצָאק ןיא ןַײז דלַאב

 .טַאהעג ליומ ןיא טנַײה טשינ

 טגײלעגֿפױרַא יכדרמ טָאה -- ףַײרַא קנעש ןיא םוק ,םוק ---

 ןסַײברעביא ןעמַאזוצ ןלעוו רימ -- טנַאה ַא לסקַא סלאומש ףיוא

 .רעִירֿפ סָאװ למוט רעקיבלעז רעד ןענַאטשעג זיא קנעש ןיא

 ,טגירקעג ךיז ,ןטייווצ םוצ עלעקּפוק ןייא ןוֿפ ןֿפָאלעג ןענַײז םידיסח

 טלָאװעג ,םיׂשעמ טעברַאעג טָאה עּפורג עדעי .םייחל ןעקנורטעג

 -עג ןבָאה רעװעשרַאװ יד .טַײז ריא ףיוא סרענגעק יד ןגירקרעבירַא

 -גַײא יד .ןוטיט ןטסעב ןטימ ןעוועג דבכמ ,ןֿפנָארב ,ריב טלעטש

 טָאה ךַאז ןייק .ןזַײא ןוא לָאטש ןענַאטשעג זיא ץניוװָארּפ עטרַאּפשעג

 -נעמ ןגעוו ןדייר וצ ןטימעגסיוא ןבָאה ייז ,ןריר טנָאקעג טשינ ייז

 טשינ ןעשטיא 'ר טעװ ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב ךיז ַײב טסעֿפ ןוא ןעלעד

 ןייק ןרָאֿפ וצ ףיוא ןצנַאג ןיא ייז ןרעה ,יבר רַאֿפ לָאמ סָאד ןכַאמ

 ,קצָאק

 ןלאומש טימ טצעזעגקעװַא ךיז .ןסַײבנָא טלעטשַאב טָאה יכדרמ

 ןסעגעג עדייב ןבָאה עטרעגנוהעגסיוא ןוא לשיט ַא ַײב לקניוו ַא ןיא

 יכדרמ .ןדייר וצ טרעהעגֿפױא טשינ טָאה לאומש .קנערק ַא ךָאנ יו

 םוצ ןשַאוװעג טשינ ךיז טָאה יבר רענעזעוועג ןַײז זַא ,טקרעמַאב טָאה

 :טגָאזעג טלָאװ רע יו ,רע טלכיימש ךַאז רעדעי ןוֿפ ןוא ןסע

 !טײקשירַאנ ַא זיא'ס ,ע ---

 ,טגערֿפעג יכדרמ טָאה --- ?ןדייז ןַיײמ וצ ןַײרַא לָאמ ַא טסמוק --

 ןַײד -- ןסיב ַא טימ טקערקעג ךיז לאומש טָאה -- ?טסעז --

 רעד ףיוא טרעוו !דִיי רעטיהעגּפָא ,רעכעלרע ןַא זיא סָאד ,עדייז

 טָאה חסּפ גָאט ןטשרע םעד ,ןכַאל טסעװ .דגנתמ רעמ ץלַא רעטלע

 -ערָא ,ךעלדיינק טימ לסיש ַא רעטצנעֿפ ןיא טלעטשעגנַײרַא ךָאד רע

 -עציו; ַא ןרָאװעג טָאטש ןיא זיא ,ונ .סטקָארבעג ןסע ןלָאז טַײל עמ

 ןֿפָא רָאנ ,ןייצ יד טימ טצירקעג ןבָאה םידיסח ?וטסגערֿפ סָאװ !יוק

 רעד ,למהרֿבַא 'ר טרָאֿפ .טדערעג טשינ טרָאװ ןייק רענייק טָאה
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 ןרַאנ טשינ ךיז רימָאל ,טדערעגקירוצ ןוא !ץרא-ךרד טָאה םלוע

 ןעמ טגעלֿפ ױזַא ?סטקָארבעג טשינ זַא ,ןסע וצ ןַאמערָא ןַא טָאה סָאװ

 -רַאק וצ ןעמוקוצ רָאיַיײה ןָאק רעוו זַא .שטשרָאב טימ לֿפָאטרַאק ןסע

 !טלעג רַאֿפ טשינ סע טגירק ןעמ ,תורקי ַאזַא ?לֿפָאט

 -- ?קצָאק ןייק ןרָאֿפעג לָאמ ַא זיא עדייז ןַײמ ,טסייוו וד ---

 .ןֿפורעגּפָא ךיז יכדרמ טָאה
 טשינ לָאמ ןייק רע זיא דיסח ןייק רעבָא ,ןעד יו ,סייוו'כ ---

 .ןַײרַא עצנָאװ רעדנָאלב רעד ןיא טלכיימשעג לאומש טָאה -- !ןעוועג

 ןוא ןגערֿפ סעּפע ךיז טלָאװעג ,ליומ סָאד טנֿפעעג לָאמ עכעלטע

 ,טסביילג וד ,ןיימ'כ ,ןסיוו עקַאט ליוו'כ --- ןעלמַאטש וצ ןביוהעגנָא

 ?ךעלטיווק קצָאק ןיא ןעמענ טעוװ רע זַא

 .ןגיוא רָאּפ ַא טנֿפעעג יכדרמ טָאה -- ?רעיו -- |

 ייעשטיא 'ר ,ןיימ'כ ---

 ןעלסקַא יד טימ ןָאטעג קוצ ַא יכדרמ טָאה --- ?סייוו רעוו -- = |

 | ?וטסגָאז סָאװ ןוא ---

 רע יװ ,טלכיימשעג לאומש טָאה -- ...טשינ רָאג גָאז ךיא ---

 ןוא ..טגערֿפעג ױזַא טַאלג בָאה'כ -- דוס ַא סעּפע טסּוװעג טלָאװ

 -ניק עקירעביא יד ןוא ?ןגַײװש טעוװ סלדנעמ 'ר לדוד זַא ,וטסניימ

 רעוװָאקירטס ןכָאנ .שיט ןריֿפ רעטָאֿפ ןכָאנ ןלעװ טעװ רעדעי ?רעד

 ןױש טעוװ ןעמ .םלוע ןַא טָאה רעדעי ןוא ןיז ריֿפ עלַא שיט ןריֿפ

 ..יבר ַא ןבָאה טָאטש רעדעי ןיא דלַאב

 רע זַא ,לכיימש סלאומש ןיא טליֿפעג .ןסָארדרַאֿפ טָאה ןיכדרמ

 .-נליוו טשינ ןוא ןדייר וצ םיא טימ ןרעהֿפױא טלָאװעג ,קזוח טכַאמ
 | :טדערעגסיורַא קיד

 ,םימשה ןמ סע זיא ,ךעלטיווק טמענ יבר ַא ביוא --

 ךיז לאומש טָאה -- ..םימשה ןמ זיא ץלַא ,יאדוװַא ,יאדווַא ---

 ןעזעגסיוא טָאה'ס ןוא עצנָאװ רעד ףיוא גיוא ןקניל ןטימ טקוקעג

 .ףיז טָאה רֿבק סרעכסישּפ ןֿפױא זַא ,טסייו וד --- טלכיימש רע זַא

 -ץגּפָא טשינ ,הרוֿבק רעד ךָאנ דלַאב טלעטשעגקעװַא לגױֿפליּפש ַא

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ,ןעקנורטעג טשינ ,ןסעגעג טשינ ,טרָא ןוֿפ ןטָארט
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 !קידנעגניז רֿבק סרעכסישּפ ןֿפױא ןעגנַאגעגסױא זיא'ס זיב ,ןעגניז

 !? םימשה ןמ ךיוא זיא סָאד

 .ןָאטעג יירשעג ַא טעמּכ יכדרמ טָאה -- !יאדוװַא ---

 -רעבייא יד ,ןרָאװעג טיור זיא לאומש זַא ,טקרעמַאב טָאה רע

 ןעזעגסיוא רע טָאה ןצנַאג ןיא ןוא טרעטיצ ,ךיז טבייה ּפיל עטש

 -נָא טָאה רע .ןעױרטרַאֿפ וצ סעּפע םיא טֿבושיעג ךיז טלָאװ רע יו

 ןוא רעוא ןַײז וצ ןגיובעגוצ ךיז ,לסקַא ןַא רַאֿפ ןיכדרמ ןעמונעג

 ;טלכיימשעג

 לגױֿפ ןייק לָאמ ןייק זיא'ס --- זדנוא ןשיווצ ןבַײלב לָאז'ס --

 א ,ריֿבג ַא דַיי ַא ,רעקסנילּפ שריה 'ר ףענַאטשעג טשינ טרָאד

 ןטימ ךנּת ןענרעל סָאװ ,:5 עקטָאקעלָאק רעד ןוֿפ רענייא ,ליּכׂשמ

 -רַאֿפ רימ טָאה ,ןרידוטש רעדניק יד ןקיש ןוא 1? "רואיב , סרעסעד

 -ֿפױרַא ןילַא רע טָאה הרוֿבק רעד ךָאנ סנגרָאמ וצ זַא ,דוס ַא טיורט

 -רעד ?ףיורעד וטסגָאז סָאװ ,ונ .רֿבק ןֿפױא עלעגייֿפ טיוט ַא טגיילעג

 ,ןהנעט ייז ףַײז שרושחה ןמ רקוע ךיד רע טעװ ,דיסח ַא סע לייצ

 ךאלמ רעד ,ןעוועג טשינ לגױֿפ ןייק רָאג זיא'ס ,זמר ַא זיולב זיא'ס
 ?טסײטשרַאֿפ וד ,לגױֿפ ַא רַאֿפ טלעטשרַאֿפ ךיז טָאה ןיילַא לאירֿבג

 טניימ םירישה-ריש ןוֿפ תימלוש יװ ,זמר ױזַא טקנוּפ זיא לגױֿפ רעד

 -- -- -- לארׂשייתסנּכ יד

 -רַאֿפ טַײװ וצ זיא רע זַא ,ןָאטעג ּפַאכ ַא לאומש ךיז טָאה ָאד

 -עג .טרעהעגרעטנוא טשינ טָאה רענייק יצ טקוקעגמורַא ךיז .ןרָאֿפ

 טקוקעג ,עשטיא 'ר ןעמוקעגוצ טלָאמעד טקנוּפ זיא .ןטעלגרַאֿפ טלָאװ |

 ךיז ןוא טרעהעגרעטנוא טלָאװ רע יװ ,ענימ ַאזַא טימ ןדייב ףיוא

 | ;ןיכדרמ וצ טדנעוועג
 | .ןרָאֿפ רימ ---

 טָאה -- ?ךיוא רימ רַאֿפ ץַאלּפ לקיטש ַא ןַײז רשֿפא טעוו'ס --

 -ךנת סנַאסלעדנעמ השמ :? -- .רעמירַאבסיױא ןַא ,רעּפַאלק ַא ,רעגַארג **

 ,תוסרוקיּפַא וצ סיוטש ַא יװ טכַארטַאב ,עבַאגסיוא
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 רעד ףיוא וליֿפַא -- ןיכדרמ ַײב ןטעבעג ךיז קידהענכה לאומשי

 .קצָאק ןייק ןּפעלשרעד וצ ךיז יבַא ,טשינ טכַאמ'ס ,עינלעק

 רעד ןיא זַא ,ןגָאז טלָאװעג .ןגָארקעג טנַײֿפ םיא טָאה יכדרמ

 ַא ןוא טלקנעװקעג עלַײײװו ַא ךיז ,ָאטשינ ץַאלּפ ןייק רעמ זיא דיוב

 :ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש
 .ץַאלּפ ריד רַאֿפ ןכַאמ לעוו'כ ,טוג ---

 -ּפַא ףרַאד'כ ?דסח-תלימג ַא ןדליג עכעלטע רשֿפא טסָאה --

 .די רחַאלּכ ױזַא ןָאטעג גָאז ַא לאומש טָאה -- רעקנעש םעד ןלָאצ

 ? לֿפיװ ---

 .ןַײז גונעג טעוו ףניֿפ ---

 -עג .קיטשנדליג ףניֿפ םענרעבליז ַא ןבעגעג םיא טָאה יכדרמ

 טָאה רע .טכַארטרַאֿפ ךיז ןוא ,םלוע ןשיװצ טדניװשרַאֿפ רע יװ ,ןעז

 יד ןלייצרעד טֿפרַאדעג םיא לאומש טָאה סָאװ וצ ןענַאטשרַאֿפ טשינ

 טגײלעגֿפױרַא עקַאט טָאה סרוקיּפַא ןַא זַא ןוא ,לגױֿפ ןטימ הׂשעמ

 ןרַאֿפ דוֿבּכה-תתיחּפ ַא ןעד סע זיא ,רֿבק ןֿפױא עלעגייֿפ טוט ַא

 טביילג ?"םירישה ריש טשימעגנַײרַא רע טָאה סָאװ וצ ןוא ?ןיבר

 סע יװ ,טושּפ ןײטשרַאֿפ ןעמ ףרַאד "םירישה ריש; זַא ,עקַאט רע

 ךירדמ םיא טָאה לאומש רעקיבלעז רעד יו ,זיא גנַאל יוװ ?ךיז טנעייל

 "רעביא םיא רע טגעלֿפ תוקֿבד ַא רַאֿפ סָאװ טימ ?תודיסח ןיא ןעוועג

 -עג עילַאק זיא רע ,ןַײז לָאז ?לטרעוו טסדנימ סעלעדנעמ 'ר ןכעג

 ?קצָאק ןייק רע טרָאֿפ סָאװ וצ ָאט ,טַײצ רעצרוק רעד רַאֿפ ןרָאװ

 יו טליֿפעג .קנעש ןוֿפ סױרַא יכדרמ זיא רענעדירֿפוצ טשינ ַא

 .טנֿפעעג לֿפַײרש ןגרָאברַאֿפ ַא סעּפע ךיז טָאה חומ ןיא םיא ;ַײב

 ןעמונעג לָאמ ַא טימ ךיז ןבָאה עטייווצ יד יווװ רעברַאה ענייא תוישק

 ןּפיל יד ןוא ןגילֿפ עטנשקערַאֿפ יו םיא ןיא טצעזעגנָא ךיז .ןרַאּפש

 6-- -- -- ?0סדרּפל וסנכנש העברַא; :טרעּפסיװעג ליטש ןבָאה

6 

 -"שאר) סדרפ ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ ריפ ('ב הגיגח ,'ה תובָא יקרפ)*?

 ,(ךוס ,שורד ,זמר ,טשפ ןופ תובית



 ושָאטַאּפָא ףסוי | 162

 רעד .ףרָאד ןוֿפ סױרַא ,עטקַאּפעגנָא ןַא ,דיוב יד זיא טכַאנ רַאֿפ
 ןוא ןעגנוזעג ,ןעיײרעגירק יד ןסעגרַאֿפ .קידעבעל ןעוועג זיא םלוע
 ,קצָאק ןיא ןַײז ,םשה הצרי םא ,ןעמ טעװ גָאט רַאֿפ זַא ,טֿפָאהעג

 -ַאב .ןלאומש טימ סעומש ַא ןגױצרַאֿפ לָאמ עכעלטע טָאה יכדרמ

 ןעיצ םיא לָאז ןעמ טרַאװ ,קירעג טשינ טרעֿפטנע רענעי זַא ,טקרעמ

 ,טכַארטעג ןוא טַײז ַא ןיא טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ,גנוצ רעד רַאֿפ

 -נוא טשינ לָאז רעצעמע ,ןדייר וצ ארומ אמּתסמ טָאה לאומש זַא

 .ןרעהרעט |

 ןגָאז ןייא ןיא ןטלַאהעג ,םידיסח יד ןשיװצ ןסעזעג זיא לאומש

 יכדרמ .דוֿבּכ ןבעגעגּפָא םיא ןוא טרעהעגוצ ךיז ןבָאה עלַא .הרוּת

 -עג ןוא ןענַאטשרַאֿפ טשינ םיא ,ןלאומש ףיוא טשודיחעג ךיז טָאה

 ,עטיירב יד ףיוא טקוקעג טָאה רע .קיטעמוא םיא טרעוו סע יװ ,טליֿפ

 סגטַײװ רעד ןוֿפ ןבָאה סָאװ ,דלַאװ רעקיטש יד ףיוא ,רעדלעֿפ עליטש

 ןעגנַאגרַאֿפ זיא ,עקיטולכ ַא ,ןוז יד .סנקלָאװ עצרַאוװש יוװ ןעזעגסיוא

 זיא ,דלַאװ ןוֿפ ןציּפש יד עלַײװ ַא ףיוא ןדנוצעגנָא ,ןעמַאלֿפ ןיא

 זיא עשטיא 'ר .ןרָאװעג רעקרַאטש ךָאנ ןיכדרמ ַײב טעמוא רעד

 -נוא טמורבעגרעטנוא סעּפע ךיז ןוא ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ ןסעזעג

 זיא'ס .ןשָאלעג זַײװכעלסיב ךיז ןבָאה ןעמַאלֿפ יד .זָאנ רעד רעט

 -רַאה ,רעליטש ןרָאװעג זיא גנַאזעג סָאד .רעיורג ,רעלעקנוט ןרָאװעג

 טיורג סעּפע יו טליֿפעג טָאה ,רענעגָאלשרעד ַא ,יכדרמ ןוא .רעקיצ

 ןוז רעקידנעײגרַאֿפ רעד טימ טדניװשרַאֿפ ,ןצרַאה ןיא םיא ַײב

 יד ןיא טנעה יד טקעטשעגנַײרַא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא רע טָאה

 - ,טגיוועצ ךיז ןוא ןּפיל יד טשטעװקרַאֿפ ,לברַא

 יד ןיא דיוב רעד טימ ןַײרַא ,טיירדעגנַײא טָאה הלגע-לעב רעד

 יד .רעטצניֿפ ןרָאװעג לָאמ ַא טימ זיא'ס ןוא רעדלעוו רעווָאקול

 ןדמַאז יד ןיא טּפעלשעג ךיז ,רעכעלעמַאּפ ןייג ןעמונעג ןבָאה דרעֿפ

 סױרַא-ןעמוק ןשטנעמ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סנטַײװ רעד ןוֿפ ןוא

 יגעוו ןטימ ןיא ןייטש ןבַײלב ,דלַאוװ ןוֿפ

 ,עינלעק רעד ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ ,לארׂשי רעסעוורָאב רעד
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 רעטשרע רעד טָאה ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק טַײצ עצנַאג יד

 :ןעלרשעגסיוא

 !ןענװַאד ֿבירעמ טַײצ ---
 ןיכמ ךיז ,ּפָארַא זיא םלוע רעד .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה דיוב יד

 -מורַא ךיז ,ךָאמ ןטקעדַאב יט םעד ןיא טנעה יד טשיװעג ,ןעוועג

 ןענַײז עלַא ןוא ,לטרַאג ַא טימ רעוו ,לכיט ַא טימ רעוװ ,ןדנובעג

 ,דלַאװ ןיא ןַײרַא

 -עגנָא ,חרזמ וצ ןָאטעג לעטש ַא ךיז טָאה דיסח רעטלַא ןַא

 :טגיוועצ ךיז ןוא םיוב ןטגַײװצרַאֿפ ַא ףיוא טנעה עדייב טרַאּפש

 == == -- ןווע רּפכי םוחר אוהו ---

 ןוא רעכעה ןעגנַאגרַאֿפ ךיז ,טּפַאכעגרעטנוא טָאה םלוע רעד

 ךיז .םיוב ַא וצ םיוב ַא ןוֿפ ןגָארטעג ךיז ןבָאה תולוק יד .רעכעה

 ,סענורטס ענעגיוצעגנָא ףיוא יו ,סענסָאס עכיוה יד ןיא ןגָאלשעגּפָא

 ןטלָאװ תולוק יד יו ,רעדלעוו רעװָאקול יד רעביא טכליהעג גנַאל

 .רעמייב עטגַײװצעצ יד ןשיווצ טרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז

 ןוֿפ ןוא לטיה סָאד ןעמונעגּפָארַא ,ןסקַאוװעגסױא זיא רעױּפ ַא

 זַא ,טּפַאכעג דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע .ןעמלצ ןעמונעג ךיז קערש

 סָאװ ,רעקַיור ַא ןוא עלַײװ ַא ןענַאטשעג .ןדַיי ךיז 21 ןעילדָאמ סָאד

 טימ רעױּפ רעד זיא ,טָאג ןטעב ןוא טַײװ טשינ ןעייטש ןשטנעמ

 ,דלַאװ ןרעטצניֿפ ןיא ןדנוװשרַאֿפ טירט ערעכיז

 יד ןוא דיוב רעד ןיא ןַײרַא קירוצ םלוע רעד זיא ןענוװַאד ןכָאנ

 טגיילעצ ךיז ןבָאה םידיסח לייט ,טּפעלשעג רעטַײװ ךיז ןבָאה דרעֿפ

 זיא סָאװ ,למיה ןטנרעטשעגסיוא םעד ןיא טקוקעג ,ךעלקעּפ יד ףיוא

 רעד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע ןוא ,דלַאװ ןטכידעג ןרעביא ןעגנָאהעג

 ןבָאה לייט .שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ סױרַא טשינ לָאמ ןייק טעװ ןגָאװ

 -עג ,עקּפוק ַא ןיא טקורעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה ערעדנַא .טלמירדעגנַיײא

 -עג טָאה הנֿבל יד סָאװ ,טכיל רעקיטש יד ןוֿפ עטדנעלברַאֿפ ןסעז

 .ןעגוואד **
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 -מוא עצנַאג יד טליֿפעג ,דלַאװ ןֿפױא ןקוק וצ ןטימעגסיוא .ןֿפרָאװ |

 ,תויׂשעמ טלייצרעד ךיז ןוא טכַאנ רעד רַאֿפ קערש ןוא טײקנֿפלָאהַאב

 ,ליטש ,עשינלעק רעד ףיוא ןסעזעג זיא לארׂשי רעסעוורָאב רעד

 -קינַײּפעג ַא ןוֿפ ןעמושז סָאד יװ ,ןעגנַאגרַאֿפ ךיז שינעקנעב ַא טימ

 רענעט יד ןגיוצעג ,טנַאה ַא ןיא טנַאה ַא טשטַאּפעג טכַײל ,גילֿפ רעט

 ןענַײז דוב רעד ןיא עלַא זַא ,שינעסַײרצרַאה ןוא רעצ ַָאזַא טימ

 ַײב טמענ קרַאק ןוֿפ יו ,טליֿפרעד טָאה יכדרמ .ןרָאװעג ןגיװשטנַא

 ןֿפָאלעגכרוד טלָאװ רעסַאװ טלַאק ןוֿפ ירב ַא יװ ,ןֿפױל סעּפע םיא

 רעסעוורָאב רעד .טרעדױשעגֿפױא טָאה רע ןוא ,רעּפרעק ןצנַאג ןַײז

 טמורבעג ,רָאה עטַאװענוטלָאק עגנַאל יד ןסירעג ךיז טָאה לארׂשי

 ,םירוסי עכעלרעֿפעג טַאהעג טלָאװ רע יװ ,ןּפיל עטשטעווקרַאֿפ ךרוד

 ַא יו טלעטשעגנָא ייז ,ּפינק ַא ןיא רעגניֿפ יד טרעטנָאלּפעגֿפױנוצ

 ןייק טימ טשינ ,ליטש ןוא ,םורד ,ןוֿפצ ,ֿברעמ ,חרזמ ךָאנ ,ֿבלול

 :טנייוועצ ךיז ,לוק שישטנעמ

 ,יוא ,תראֿפּת -- היה ,אמאב -- וניהלא ,אבאב -- היוה --
 | --=- == -=- תוכלמב -- ד-ח:א

 -עג רעטלוב ,ןרעיוא יד ןיא ןענַאטשעג גנַאל זיא ןייוועג סָאד

 ,רעֿפיט שינרעטצניֿפ סָאד ,רעסערג דחּפ םעד ,טייקליטש יד טכַאמ

 ,טרעטיצעג טָאה םלוע רעד ןוא

 טימ ןעשטיא 'ר ןבענ טציז רע זַא ,טּפַאכעג ךיו טָאה יכדרמ

 ןרעטש יד ,רעקיטכיל ןרָאװעג זיא למיה רעד זַא ,ןעזרעד לָאמ ַא

 -עגנָא יו ,ןטייוצ ןבענ רענייא ןגעלעג ,רעקידנעשטשילב ,רעסערג

 ךלַאב זַא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ןוא טזָאלעגּפָארַא קירעדינ ךיז ,ןטָאש

 .ּפעק סנעמעלַא רעביא ןטיש ןעמענ ךיז ייז ןלעוװ

 ןיא טקוקעג ,טנַאה ַא רַאֿפ ןיכדרמ ןעמונעגנָא טָאה עשטיא 'ר

 :טגערֿפעג ליטש ןוא ןגיוושעג עלַײוװ ַא ,ןַײרַא למיה

 ? טסרעה ---

 טקוקעג ,ןגיוא רָאּפ ַא טנֿפעעג יכדרמ טָאה רעטדנעלברַאֿפ ַא

 םעד ןוֿפ רעניד רענייא ,רענעט רעטנזיוט יו טרעהעג ,למיה ןיא

 ,דלַאװ ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז רענעט יד .םיא וצ ךיז ןגָארט ,ןטייווצ
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 סעשטיא 'ר טליֿפעג טָאה רע .ןרעטש יד ןוֿפ ,שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ

 ןעמ יוװ ,ןַײרַא רעיוא ןיא םיא טדער רע יו טרעהעג ,ךיז ףיוא טנַאה

 :ןרעדעֿפכוּפ טימ טעלגעג םיא טלָאוװ

 הניחב רעד וצ ןעמוק ןעמ ןָאק הניגנ רעתמא ךרוד --- --- ח-ד/ ייד

 רעד ןוא 22 אתונמחר ירשק עלַא ללוּכ ךיז ןיא זיא הניגנ .האוֿבנ ןוֿפ

 הניגנ ךרוד רָאנ םלוע לש ונובר ןטימ דוחי טָאה קידצ רעתמא
 יי ,  - ; /  /)| /;-;| - גיי; /7

 יו ,ןעזעג .טדער עשטיא 'ר סָאװ טרעהעג טשינ טָאה יכדרמ

 ךיז ןענַײז ,הרוש ַא ןיא סיוא ךיז ןלעטש .,ןעגנירּפש ןרעטש יד
 ,סטכער סױא-טסקַאװ ,רעקידרעַײֿפ ַא ,"הוהי , ןוא תויתוא ןיא ףרצמ

 ,סקניל -- "וניהלא,

 ךָאנ טרַאג ,ךיז טעשטרָאק ,ןעַײרד ןיא ךיז טגייב *עטַאט; רעד

 טרעוו .ןדנובעג זיא יז זַא ,*עמַאמ, יד ךיז טנייוועצ .*עמַאמ , רעד

 גנַאזעג ַא ןוא ,ץַאלּפ ןכַאמ ,רעדנַאנוֿפ ךיז ןקור ןרעטש .שער ַא

 רעד טימ-טגניז .ןרעטש ןענָאילימ טימ-ןעגניז .למיה םעד טכיירגרעד

 ןוֿפ דיילק ַא יװ ,"עמַאמ; רעד םורַא ךיז טליה גנַאזעג סָאד .דלַאװ

 ,"ןטַאט; םוצ עקידנצנַאט ַא יז טריֿפ ןוא קירטש יד טסַײרעצ ,טכיל

 ,ריא טימ ךיז טֿפעהַאב ,יז טמענ ,*עמַאמ; יד *עטַאט, טנגעגַאב

 -ימ עלַא ףיוא טייקליטש רעד ןוֿפ ןעמוק .ליטש לָאמ ַא טימ טרעוו

 יד ןיא דרע רעד ףיוא סָאװ ,למיה ןיא סָאװ ,ןשינעֿפעשַאב ןענָאיל

 ןעגניזעצ ,רעדנַאנוֿפ ךיז ןעלסיירט .רעסַאװ ןיא סָאװ ,רעדלעוו עֿפיט

 .ךיז ןרָאּפ ןוא גנַאזעג םוטש ַא טימ ךיז
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 -עג טָאה רע .טּפַאכעגֿפױא יכדרמ ךיז טָאה ךַײלג וצ גָאט ןטימ
 ןוא .ןשוק סלחר ןקַאב יד ףיוא טליֿפעג .ןגיוא יד ןיא ןרערט טַאה

 -ַאב טלָאװעג עגר רעטשרע רעד ןיא רע טָאה רעטרעטיברַאֿפ ַא

 .הלבק רעד ןופ גנונעכײצַאב ַא .טײהטָאג רעד טימ ןעגנודניבראפ עלַא ?

 ,קיטסימ רעשידִַי רעד ןופ דוסי רעד
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 לּפַאצ ַא טָאה רֶע .ריא ןוֿפ קעװַא םיא טקיש ןעמ סָאװ רַאֿפ ןֿפַײרג

 ןענַאטשעגֿפױא ףָאלש ןוֿפ סָאװ רָאנ זיא רע זַא ,טּפַאכעג ךיז ,ןָאטעג

 -ליה ַא ףיוא ןקז ַא .ןענַאטשעג זיא דיוב יד .טקוקעגמורַא ךיז ןוא

 ןעמוקעגנָא זיא סעציײלּפ יד ףיא עברָאט ַא טימ עילוק רענרעצ

 :געוו ןוֿפ

 !ןַײרַא טָאטש ןיא ןדַיי ַא טימ-טמענ ,ןגרָאמ טוג ---

 ןטלַא םעד טצעזעגנַײרַא ןוא ץַאלּפ טכַאמעג טָאה םלוע רעד

 :טגערֿפעג םיא טָאה רעצעמע .דיוב רעד ןיא

 ?רעקצָאק ַא טַײז ריא ---

 ,טסייה סָאד -- טלכיימשעג רעטלַא רעד טָאה -- ..,טעמּכ --

 קצָאק ןיא ןיוש ןיוו'כ רָאנ ,רענַארּפ ַא ךיא ןיב רעקיטריבעג ַא

 .רָאי קיצרעֿפ רעביא

 יצ ַא םיא ןַאמ רעגנוי ַא טָאה --- ?עדייז ,ריא טַײז טלַא יו ---

 .לברַא ןַא רַאֿפ ןָאטעג
 -ַאב ךיז רעטלַא רעד טָאה -- ?ןסיוו קיטיינ סע טסֿפרַאד וד --

 סייוכ ,ןגָאז ריד לעוו'כ -- ןרָאװעג רעכייו דלַאב ןוא טקידייל

 ןיב עגַארּפ רעטניה ::ןקערעב ַײב טנידעג בָאה'כ זַא :טשינ ןיילַא

 ..דלַאב ..ןל אמיק ַא ןיוש זיא סָאד ןוא רָאי ןצכעז ןעוועג טלַא ךיא

 טלכיימשעג רעטלַא רעד טָאה -- ..!טנכערַאב ,ונ ...ן"קּת ןעוועג זיא'ס

 .סעלדיוו יוװ ןייצ ענעבילבעגרעביא ייווצ יד טימ

 ,ןֿפורעגנָא רענייא ךיז טָאה -- !םינומש ֿבורק ןיוש ריא טַײז ---

 רעטלַא רעד טָאה -- !רעטעֿפ ,טנכערַאב טוג טשינ טָאה ריא --
 .רעטלע ןיב'כ -- טלכיימשעג

 דִי רעד .טשימעגנַײרַא לאומש ךיז טָאה ,סיוועג ,סיוועג ---

 .קיצכַא רעביא ןיוש טָאה

 טלקַָאשעג ןקז רעד טָאה -- !ןֿפָארטעג טָאה ןַאמ רעגנוי רעד --

 וצ ,ןָאיגעל ןשידִיי ןופ רעּפַאש ,(1809--1765) שטיװעלעסָאי קערעב 5

 ןופ רוגיפ עטסרעלוּפָאּפ יד ,1794 ןיא טײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ רַאפ ןפמעק

 ,קצָאק ייב ןלַאפעג זיא ,ןליוּפ ןיא טָאירטַאּפ ןשידִיי א
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 ןוא ןייא ןרָאװעג ךיא ןיב תועוֿבש גָאט ןטשרע סעד -- ּפָאק ןטימ

 .רָאי קיצכַא
 יז ,דיוב יד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,ײסָאש ןֿפױא סױרַא ןענַײז דרעֿפ יד

 ןבירעג ךיז ,טצכערקעג טָאה דיוב יד .ַײרעּפַאלק ַא טימ ןגָארטעג

 טכַאמעג קילַײה טָאה סָאװ ,ײרעּפירקס ַא טימ ןסקַא ענעקורט יד ןיא

 ,ןייצ יד

 ןיא ןעמונעגלייטנַייא טָאה סָאװ ,דָיי םעד טכַארטַאב טָאה יכדרמ

 תוכַײש ַא סעּפע טָאה רע זַא ,טליֿפרעד ןוא עגַארּפ ַײב טכַאלש רעד

 סיורג ןוֿפ ןוא ןקז םוצ טקורעג רעטנענ ךיז טָאה רע .םיא טימ

 טשינ .ןגערֿפ רעַירֿפ םיא לָאז רע סָאװ ,טסּוװעג טשינ גנושאררעביא

 המלש .,ןּתוחמ רעייז זַא ,רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ טרעהעג רע טָאה לָאמ ןייא

 לבור םענרעבליז ַא ןקַאזָאק יד טלָאצעג טלָאמעד טָאה ,רעװָאקטיבז

 .ןקידעבעל ַא רַאֿפ לדנער ןדלָאג ַא ןוא דיי ןטיוט ַא רַאֿפ

 טָאה -- ?ןשטיווָאלעסָאי קערעב ַײב טנידעג עקַאט טָאה ריא ---

 טימ ךיז ,לקעּפ ןַײז ףיוא ןגעלעג טַײצ עצנַאג יד זיא סָאװ ,דיסח ַא

 םעד ַײב -- ןגיוא יד ןבַײר ןעמונעג ךיז ןוא טצעזעגֿפױא לָאמ ַא

 ?קצָאק רעטניה טגיל סָאװ ,ןקיבלעז

 -עקשיקַאבַאט ַא ןעמונעגסױרַא רעטלַא רעד טָאה --- !ָאי ,ָאי --

 סָאנ ַא ,טמורקרַאֿפ ךיז ,ןגױצרַאֿפ טוג ,ןייבנרָאה ןוֿפ טכַאמעג ,עלעט

 םעד עלעטעקש סָאד ןבעגעגרעביא ןוא ןַײרַא דרָאב רעד ןיא ןָאטעג

 ,..טנידעג ךיא בָאה ןעלסָאי יב ,ןקיבלעז םעד ַײב --- םלוע

 דיסח ַא טָאה -- ?ַאה ,הטיחש ַא ןעוועג עקַאט זיא'ס ןוא --

 זַא ,ךָאד טלייצרעד ןעמ --- טעקשַאק םענעטעמַאס םעד טצרַאשרַאֿפ

 -ידִיי רעצנַאג רעד זַא ,טגָאז ןעמ ,סייוו'כ ...ךעלקערש ןעוועג זיא'ס

 ...ןרָאװעג טעגרהעגסיוא זיא קלוּפ רעש

 -- עילוק רעד ףיוא ןזיוועג ןקז רעד טָאה -- תמא ,תמא --

 !סוֿפ םעד טרטּפעג ךיא בָאה עקַאט טרָאד

 טרעדנוװַאב םידיסח עכעלטע ןבָאה -- !ַײא ,ַײא ,עקַאט ,ױזַא ---

 ,טַאהעג גנוטַײדַאב רעמ טציא טלָאװ יז יו ,עילוק יד

 ;טצֿפיזעגּפָא ןוא טכַארטרַאֿפ עלַײװ ַא ךיז טָאה ןקז רעד
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 ..ןרָאי ,ןרָאי ןיוש .,ייה ---

 ךיא ןיימ קערעב ,רע טסייה יװ ,ןעוועג עקַאט זיא רע ןוא ---

 טגערֿפעג רעדיו טעקשַאק ןטצרַאשרַאֿפ ןטימ דיסח רעד טָאה --

 !שטגעמּפָאק ַא ןַײז טזומעג ךָאד רע טָאה ?רעריֿפ רעסיורג ַאזַא --

 !דומיל רערעווש א ךָאד זיא סָאד ?המחלמ-יסיסכּת ,טייקיניילק ַא

 ןֿפרָאװעגנַײרַא רעצעמע טָאה -- לארׂשי-עשוּפ ַא ןעוועג'ו --

 !איסהרֿפב ןעוועג תבש ללחמ ---

 טָאה -- ?ַײרַא ליומ ןיא ןעמענ וצ טרעוו טשינ םיא טסיב ---

 ךוז ?ץלעּפ ןיא קידצ ,סָאד וטסיב רעוו -- טכָאקעג ךיז ןקז רעד

 | !םיאטח ענעגייא ענַײד רעסעב

 ַא ךיז טָאה -- !גָאלשעג ךיז רע טָאה רוּפיכ-םוי עמַאס ןיא ---

 .ןֿפורעגנָא רעטייווצ

 יד ןבױהעגֿפױא שזַא סעּכ ןוֿפ ןקז רעד טָאה -- !רע טָאה --

 שֿבד לריאמ 'ר --- דיסח ןֿפױא ןטסָאמרַאֿפ ךיז טלָאװ רע יװ ,עילוק

 | !גַײװש ,טשינ טסייו וד זַא .ןעוועג ריתמ טָאה

 טָאה -- !טגירקעג טשינ ךיז רָאנ ,טגירקעג טשינ ךיז רָאנ ---

 | .ןקז םעד ןקִיורַאב ןעמונעג לאומש

 רעכעה ךָאנ רעטלַא רעד טָאה -- ?רעוו ,ךיז טגירק רעוו --

 טסייו ןוא טדער שטנעמ ַא זַא ,טנַײֿפ רָאנ בָאה'כ -- ןעִירשעג

 | | !סָאװ טשינ

 -עגרעטנוא ,ןֿפנָארב ןסיז לשעלֿפ ַא ןעמונעגסױרַא טָאה יכדרמ

 א רעביא ןָאטעג ןַײרַא יצ ַא טָאה רעטלַא רעד .ןטלַא םעד ןגָארט

 | .רעקידעבעל ןרָאװעג ןוא טמערַאװרעד ךיז ,טֿפלעה

 טָאה -- ?שידִיי ,קערעב ,ךַײא טימ טדערעג רע טָאה יו ---

 .טגערֿפעג יכדרמ

 רעד טָאה -- !שידִיי יאדװַא ?ןעד יו ?ריא טגערֿפ סָאװ ---

 .ןעזעג טציא םיא טלָאוװ'כ יו ךָאנ קנעדעג'כ -- טלכיימשעג רעטלַא

 ןעזעגסיוא רע טָאה ,עּפַאקש רעסַײװ רעד ףיוא ןסעזעג זיא רע זַא

 ןייא טשינ טָאה ,טַאהעג רע טָאה סעצנָאװ רָאּפ ַא ןוא .רעסייק ַא יו
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 טכיירגרעד ןבָאה סעצנָאװ יד ;אמזוג ןָא ,ןעוועג אנקמ םיא קַאילָאּפ

 .ןעלסקַא יד וצ זיב

 יכדרמ טָאה -- ?קלוּפ ןיא ןעוועג ךיוא ןענַײז ןדִיי ערעטלע --

 .טגערֿפעג

 "עג ,גיוא ןייא טכַאמרַאֿפ רעטלַא רעד טָאה -- ?ערעטלע --

 ןעמ סָאװ ,ןֿפירגַאב טשינ דלַאב טלָאװ רע יו ,עלַײװ א טרעלק

 -נוא .טַײל עגנוי ןטסניימ םוצ ,ערעטלע ןעוועג קינייװ --- םיא טגערֿפ

 וליֿפַא ןעמעש וצ סָאװ טַאהעג טשינ רעבָא ךיז טָאה קלוּפ רעזד

 . סאנוׂש םעד ןטלַאהסיוא טנָאקעג טשינ ,ןטערטעגּפָא ןבָאה רענַאלוא

 ןטלַא םַײב ןכָאװ ריֿפ רעביא ןגעלעג ןענַײז ,ןדִיי ,רימ ןוא .רעַײֿפ

 ןקעמש וצ רעװלוּפ ןעינָאֿפ ןבעגעג ,24 סעּפָאקָא יד רעטניה ,םלוע-תיב

 וצ טלָאמעד ןגירק רימ ןעוו ןוא .טרָא ןוֿפ טזָאלעג טשינ םיא ןוא

 יװ ,טדערעג רעליטש רעטלַא רעד טָאה -- קלוּפ ןייא שטָאכ ףליה

 ,זדנוא ַײב ןבילבעג עשרַאװ טלָאװ -- דוס ַא טױרטרַאֿפ טלָאװ רע

 'ר .סעּפָאקַא יד ןוֿפ קעװַא טשינ רימ ןענַײז רוּפיכ-םוי ןיא וליֿפַא

 טָאה "ירדנ-לּכ, ךָאנ ,טנַײה יו קנעדעג'כ .ןעוועג ריּתמ טָאה לריאמ

 יד .טכַאנ עקיטכיל ַא ןעוועג זיא'ס .טנרעטשעגסיוא למיה רעד ךיז

 יו ,ןטָאשעגנָא טכידעג ,ןרעדנַא ןבענ סנייא ןגעלעג ןענַײז ןרעטש

 רימ .טכַאמעגוצ טשינ גיוא ןייק טָאה זדנוא ןוֿפ רענייק .ןקָאּפטניװ

 -עג ,טסעומשעג .ךעלרעַײֿפ עניילק ַײב סעקּפוק ןיא ןסעזעג ןענַײז

 עדעי לָאז אנוש רעד ,טכערעג ךיז ןוא רעטרעוו עשידִיי רָאּפ ַא טגָאז

 טימ ךיוא זיא קערעב .סעּפָאקָא ערעזדנוא ןעמערוטש ןעמענ עגר

 רַאֿפ טַאהעג .ןטייווצ םוצ לרעַײֿפ ןייא ןוֿפ ןעגנַאגעג .ןעוועג זדנוא

 -עג זיא ןעמוקעגוצ רָאנ זיא רע ּוװ ןוא .ץיוו ַא ,טרָאװ טוג ַא ןדעי

 -נעמיד ַא ןעוועג זיא סָאד ?ריא טסייוו סָאװ זַא .רעקידעבעל ןרָאװ

 ןעוועג זיא אנוש רעד .ָאי ?ךיא טלַאה ּוװ ,רוציקב !גנוי רענעט

 ןטימ רע טָאה ,ןגָאלש טינ רוּפיכ-םוי ןיא ךיז ןלעװ ןדִיי זַא ,רעכיז

 .ףיא לָאז סָאװ ,סעּפָאקָא ערעזדנוא ןעמערוטש ןעמונעג ךַײלג וצ גָאט

 (ןליוק סאנוש ןופ ךיז ןטלאהאב ןטַאדלַָאס ּוװ) בורגצוש
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 טימ ןסָאגעג טָאה'ס .טנערבעג טָאה טֿפול יד ?רעדניק ,ןגָאז ךַײא

 ןעוו ,לָאמ סעדעי .ןגיושעג טשינ ךיוא רעבָא ןבָאה רימ ...רעַײֿפ

 טָאה ,סױרַא דלַאװ ןוֿפ זדנוא ףיוא ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה אנוש רעד

 -ונעגמורַא שזַא טָאה דחּפ ַא זַא .טייג דלַאװ רעד יו ןעזעגסיוא סע

 ןבָאה ,סעּפָאקַא יד וצ רעטנענ ןעמוקעגוצ זיא אנוש רעד זַא ןוא .ןעמ

 ןטינשעגּפָא יז טלָאװ ןעמ יו ,טגײלעגקעװַא ייז ןטַאמרַאה ערעזדנוא

 ,ןַײרַא גָאט ןיא קיטש ַא זיב ןטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא .עסָאק ַא טימ

 דרעֿפ ַײרד .רעטייווצ רעד וצ עּפָאקָא ןייא ןוֿפ ןֿפָאלעג זיא קערעב

 ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ןלַאֿפעג םיא רעטנוא ןגרָאמירֿפ םענעי ןענַײז

 -עג לַאנק ַא ןטַאמרַאה יד ןבָאה ,2? *לַאּפ, ןָאטעג יירשעג ַא טָאה רע

 טָאה אנוש רעד .טרעטיצעג שזַא ןבָאה ךעלטַײה-ןרעיוא יד זַא ,ןָאט

 ךיז ןבָאה ךעלזַײה עשידִיי ענרעצליה יד .רעטנענ ץלַא טקורעג ךיז

 .טנרָאֿפ ןוֿפ ןוא ןטניה ןוֿפ רעַײֿפ סָאד טַאהעג רימ ןבָאה .ןדנוצעגנָא

 רעטצעל רעד וצ זיב ןַאמ ןייא יו ןענַאטשעג רעבָא ןענַײז רימ

 ,סעּפָאקָא יד ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה אנוׂש רעד זַא ןוא .טונימ

 ןַאּפש ןדעי רעביא ןגָאלשעג ךיז ,ןֿפָאלטנַא טשינ ךיוא רימ ןענַײז

 ןעצ ?טײטשרַאֿפ ריא .רעסַאװ יו ןסָאגעג ךיז טָאה טולב ןוא דרע

 ןטיש ןעמונעג ךיז יז ןבָאה קירעשייה ַא יװ .דָיי ןייא ףיוא םינווי

 ןוֿפ .ןעֶיצּפָא ןסייהעג קערעב טָאה טלָאמעד טשרע .סױרַא דלַאװ ןוֿפ

 רענייא ןייק .גנילדנעצ עכעלטע ןבילבעג רימ ןענַײז קלוּפ ןצנַאג

 -ןֿפױלטנַא ,ךיא ןוא ןצעגעגרעטנוא טשינ רעבָא ךיז טָאה זדנוא ןוֿפ

 .ןַײרַא סוֿפ ןיא ליוק ַא ןגָארקעג בָאה ,קיד

 רענייא טָאה -- ...רעווָאקטיבז לאומש זַא ,טלייצרעד ןעמ ---

 | .ןביוהעגנָא

 סָאד !ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ?רעװָאקטיבז לאומש טנעקעג בָאה ךיא יצ --

 םעד ןסירעגרעביא רעטלַא רעד טָאה -- !ןעוװעג ךאלמ ַא ךָאד זיא

 ןיא ןַײרַא ןענַײז ןקַאזָאק יד ןעוו ?ריא טסייוו סָאװ --- דייר יד דיסח

 ליצמו רמוש לָאז טָאג ,הגירה ַא טכַאמעג טרָאד ייז ןבָאה ,עגַארּפ

 !סיש (לעּפַאב) *
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 -עג טלָאוװ'ס יצ סייוו רע ,רעווָאקטיבז לאומש טשינ ןעוו ןוא !ןַײז

 יר ?ןטעפיטש טקישעגסױרַא רע טָאה ?עגַארּפ ןיא דִיי ַא ןבילב

 רַאֿפ טגירק קַאזָאק רעדעי זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןוא ,ךיא ןיימ לאומש

 ןדלָאג ַא -- ןקידעבעל ַא רַאֿפ ןוא לבור םענרעבליז ַא דיי ןטיױט ַא

 עקידעבעל רעמ טכַארבעג םיא טָאה ןעמ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,לדנער

 | לארד

 ּפַאט ַא טייהניווװעג ןוֿפ .ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא רעטלַא רעד

 טזָאלענּפָארַא ןוא טצֿפיזעגּפָא ,םיא ןבענ זיא עילוק יד יצ ,ןָאטעג

 .ּפָאק םעד

 טגערֿפעג לאומש טָאה -- ?ןעמוקעגניהַא קערעב זיא ּוװ ןוא ---

 ?ןליױּפ ןיא ןבילבעג ---

 טלכיימשעג רעטלַא רעד טָאה -- ףעװעג רע טלָאװ רַאנ ַא --

 טסייוו סָאװ .ןעוועג הנידמ-רקוע רע טָאה גָאט ןקיבלעז םעד ךָאנ --

 ןעמ טלָאװ ,עגַארּפ ןיא גָאט ןרעביא טלָאמעד טבַײלב רע ןעוו ?ריא

 טנכערעגסיוא ןעוועג ץלַא זיא'ס ,טשינ טניימ !ןעגנָאהעגֿפױא םיא

 -עג ןענַײז ,ןסיוו ריא טֿפרַאד ,םעלַא םעד רעטניה .רָאה רעד ףיוא

 !ּפעק עסיורג ןענַאטש

 ןַא טָאה -- !ךיא ןיימ קערעב ,ןעמוקעגקירוצ ךָאד זיא רע --

 ,דייר יד ןטלַא םעד טקַאהעגרעביא דיסח רערעטלע

 טכַאמעג ןקז רעד טָאה -- !רעטעֿפ ,ןעניד ךַײא עשז טזָאל ---

 שיֿפ יד טשינ טּפַאכ --- ןגַײװש לָאז רע ,טנַאה רעד טימ דיסח םוצ

 עטשרע יד .ָאי ?ןלייצרעד טלָאװעג ךַײא ךיא בָאה סָאװ !ץענ רעד רַאֿפ

 יו ,ךיא ןיימ ןקערעב ןוֿפ ,טרעהעג טשינ םיא ןוֿפ ןעמ טָאה טַײצ
 זַא ,טלייצרעד ןשטנעמ ןבָאה רעטעּפש .ןַײרַא רעסַאװ ןיא טלָאװ רע

 ַא ךָאנ הנידמ ַא ןַײא-טמענ ,טנַאטוידַא סנָאעלָאּפַאנ ןרָאװעג זיא רע

 קערעב רעזדנוא זַא ,טביולגעג ןבָאה ,ןטסירק וליֿפַא ,עלַא ןוא הנידמ

 -עב ור וצ ןזָאל רימָאל ,יתובר ,טציא .ןליוּפ ןעמענּפָא קירוצ טעוו

 סע סָאװ .ןןרעה טגעמ ריא .סוֿפ ןַײמ וצ ןרעקמוא ךיז ןוא ןקער

 ,חילש ,רעירוק ,טעפַאטש 5
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 ןיא קיטש ַא זיב לָאטיּפש ןיא ןגעלענּפָא ןיב'כ .ץלַא ךיז טֿפױלרַאֿפ
 רעסעב טשינ ,טעקשטַאּפעג ,טעקשטַאּפעג ךיז טָאה'ס .ןַײרַא רעטניוו
 רימ טָאה ןעמ ?ןַײז ךירַאמ ָאד ךיא לעװ סָאװ ,רוציקב .ןרָאװעג
 -רעד טשינ ךַײא ףרַאד ךיא .לכענק ןרעביא סופ םעד ןעמונעגּפָארַא
 ןשָארג ןייק .עקילַאק ַא -- ייוו ןוא דניו ןעוועג רימ זיא'ס זַא ,ןלייצ
 ןבילבעג טשינ זיא .חסּפ ןָאיטקור ָאד ןוא המשנ רעד ַײב טשינ
 ךָאד רימ ןבָאה .רעזַײה יד רעביא ןייג ןוא עברָאט ַא ןעמענ יו רעמ
 ןקיבלעז םעד .הֹּכמ רעד רַאֿפ האוֿפר יד רע טקיש ,טָאג ַא רעבָא
 -דליוו ַא ןַײרַא זיא ,לָאטיּפש ןוֿפ סױרַא טֿפרַאדעג בָאה'כ ןעוו ,גָאט
 -ייב ַא טזָאלעגרעביא רימ .,ןעמָאנ ןַײמ טגערֿפעג ,שטנעמ רעדמערֿפ
 --- ונניאו ,ןעוו ,סָאװ רעדייא ןוא ןדליג טרעדנוה ייווצ טימ עלעט
 זַא ןרָאװעג ריוועג ךיא ןיב רעטעּפש .ןדנוװשרַאֿפ זיא רוחב רעד
 -עג זיא סָאװ ,םענייא ןדעי טקישעג טַאנגַאמ רעשידִיי ַא טָאה סָאד
 ,ןרָאי ענעי .ןדליג טרעדנוה ייווצ וצ ,קלוּפ סקערעב ןוֿפ ןבעל ןבילב
 ןעמ טָאה .טלעג טימ ןומטמ ַא ןעוועג סע זיא ,ךימ ריא טײטשרַאֿפ
 המלש טימ ,קצָאק ןוֿפ ךודיש ַא ןדייר ןעמונעג דלַאב עקַאט רימ
 ,ןעַיײרב גנַאל ָאד ךיא לעװ סָאװ ,רוציקב .רעטכָאט רעטסגנִיי סרעדעב
 ַא ,רעװש רעד רימ טגָאז הנותח רעד ךָאנ .טַאהעג הנותח בָאה'כ
 -רַאב ַא ןרעוװ טסלָאז ,זיא הצע ןַײמ ,החמׂש -- ןעוועג דִיי רעגולק
 -יױל יאדװַא ריד רַאֿפ סע טעװ ,ןדמערֿפ ַא רַאֿפ טניול'ס זַא :רעריב
 טסעװ ,טגרָאזעג טשינ ,:' רעדָא ןזָאל לסיב ַא ןרעש לסיב ַא ףענ
 ריא טײטשרַאֿפ ןטַײצ ענעי .חווירב הסנרּפ ןבָאה ףליה סטָאג טימ
 ןיא טזָאלעג ךיז שדוח ןיא לָאמ ןייא סָאבעלַאב רעדעי טָאה ,ךימ
 טסָאקעג טָאה ןגינעגרַאֿפ עצנַאג סָאד .רעדָא ןקַאה ןוא ןרעש ץחרמ
 טלַאה ּוװ ,ָאי .טדעררַאֿפ ךיז בָאה'כ ,רוציקב .ַאּכ ,ַאכ ,ַאכ ,רעַײרד ַא
 ןעוועג ךיא ןיב טַײצ עטשרע יד .רעריברַאב ַא ןרָאװעג ךיא ןיב :ךיא
 ,טכילע אל ,רימ ךיז ןבָאה רעדניק .הסנרּפ תגַאד טַאהעג ,טגָאירַאֿפ
 ' ךיז טוט'ס ,רוציקב .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ רָאנ ,ןטלַאהעג טשינ

 .האופר ַא יװ ,טולב ןעיצּפָא (רעדָא ןַא ןקַאה)*/
== 
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 שזַא רימ ךָאנ ןעמ טקיש לָאמ ןייא .ךיז טדער סע יװ ךיג ױזַא טשינ | 
 ןלַאֿפעגקעװַא זיא רַאדנערַא ןַא .ןַײרַא ףרָאד ַא ןיא ווָאקול רעטניה

 טלָאמעד .רעדָא ןקַאה םיא לָאז ךיא רָאנ זַא ,טגנַאלרַאֿפ סיוכרוד ןוא

 טָאה ,ךימ ריא טײטשרַאֿפ ,קצָאק .העיסנ ערעווש ַא ןעוועג סע זיא

 טָאה העיסנ ַאזַא ;סור םוצ ווָאקול ןוא רעכַײרטסע יד וצ טרעהעג

 -עג בָאה'כ ,טשינ רָאג רָאנ .תושֿפנ-תנּכס טימ טקעמשעג טלָאמעד

 ,רוציקב .ןעּפעשט טשינ רענייק טעװ ,עקילַאק ַא ,ךימ זַא ,טסּוװ

 רָאֿפ'כ יו ,ןוא ןרָאװעג רעסעב זיא דִיי םעד ,רעדָא טזָאלעג בָאה'כ

 ךיז טָאה רע ?ןגעקטנַא קערעב טשינ טמוק .,ףרָאד ןוֿפ סױרַא רָאנ

 רעקיבלעז רעד ,סעצנָאװ עקיבלעז יד .טרעדנעעג טַאהעג טשינ רָאג

 ַא -- ןגָארטעג רע טָאה לטיה רעדנַא ןַא זיולב ,ןרעטש ןֿפױא טינש

  ַא ךיז ןגָאװ ןוֿפ ּפָארַא ךַײלג ןיב'כ .לעֿפנרעב ןוֿפ לטיה ןרעטוֿפ

 עטוג עטלַא יד ןיא יו ,עילוק רעד טימ ױזַא ןָאטעג קעװַא לעטש

 עינַאּפ, ,ױזַא ןוא ױזַא טגָאזעג ,קעשַאד ןרעטנוא טנַאה יד ,ןטַײצ

 ךיא לָאז סָאװ -- -- -- לטיט ןצנַאג םעד ןבעגענּפָא ,"וקינװָאקלוּפ

 -עגמורַא רימ טימ ךיז טָאה רע !ביילג טשינ טעװ ריא ?ןגָאז ךַײא

 ךיא סָאװ טגערֿפעגסױא ךיז .ןגיוא יד ןיא ןרערט טַאהעג ,טּפַאכ

 .סעּפָאקַא יד רעטניה ןגעלעג ןענַײז רימ יו טנָאמרעד רימ .,ךַאמ

 ַא ןעמענ םיא טימ טזומעג בָאה'כ .טזָאלעגּפָא טשינ ךימ טָאה רע

 רע זַא ,טלָאמעד רימ טגָאז רע ןעוו ,ךַײא רעכיזרַאֿפ'כ ןוא .סּפַאנש

 ןוא רעדניק יד טיִמ בַײוװוס טזָאלעגרעביא ךיא טלָאװ ,ךימ ףרַאד

 עינַאּפ, -- םיא וצ ךיא גָאז ןרָאֿפקעװַא ןרַאֿפ .םיא טימ ןבילבעג

 .תורצ סא זדנוא ןלייט רענַאלוא עשיכַײרטסע יד ,?וקינוװַאקלוּפ

 -וצ דלַאב ןלעוו רימ --- טרעֿפטנעעג רע טָאה -- !דלודעג בָאה ---?

 .*,ןליוּפ ןבָאה קיד

 ַאוַא םיא טרַאוװס זַא ,ןטכער טנָאקעג טלָאמעד ךיז טָאה רעוו

 דע ךיא סייוו ,ןעוועג יונעג זיא ךַאז יד יװ ,רוציקב ?ףוס רעסואימ

 ןרַאנרַאֿפ טזמעג םיא טָאה אנוש רעד זַא ,ביילג'כ .טשינ םויה
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 ענַײז טימ ןַײרַא זיא רע רָאנ יװ ,ןוא 25 םיױבַאלש רעקצָאק ןרעביא

 ןוא םיױבַאלש םעד טכַאמרַאֿפ ןעמ טָאה ,קרַאמ ןיא רענלעז עכעלטע

 ,ךימ ריא טײטשרַאֿפ ,ןֿפױלטנַא .רעַײֿפ ןבעג ןעמונעג טנרָאֿפ ןוֿפ

 רע טָאה .לװַײט ןרַאֿפ ליּפש ַא ןעוועג זיא'ס ,ּוװ ןעוועג טשינ זיא

 ןדִיי .געוו ַא ןגָאלשכרוד ןעמונעג ךיז דרעװש רעזיולב רעד טימ

 רימ ןבָאה ,קרַאמ ןיא ןעוועג טלָאמעד טקנוּפ ןענַײז סָאװ ,סרעמערק

 ןוא .טיורק טדַײנש ןעמ יװ ,ּפעק ןטינשעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד

 ןרָאװעג לוצינ רֶע טלָאװ ,םיא רעטנוא טשינ טלַאֿפ דרעֿפס ןעוו

 טשינ ,טרעוװעג ךיז רע טָאה טייהרעקידנעייטש ?ריא טסייוו סָאװ

 ךיז טָאה רענַאלוא ןַא זיב ,טנַאה רעד ןוֿפ דרעוװש יד טזָאלעגסױרַא

 זַא ןוא .ּפָאק ןרעביא ןזַײא ןַא טימ ןטסָאמעגּפָא םיא ןוא טעֿבנגרַאֿפ

 -טנוה ,רענַאלוא יד ןבָאה ,טולב ךַײט ַא ןיא ןגעלעג ןיוש זיא קערעב

 ףיוא ןטינשעצ םיא ,םיא טימ טנכערעגּפָא ךיז ,ןעוועג 2? סעטָאװצ

 -עגסױרַא ןבָאה ייז .רעטילימ שילױּפ ןעמוקעגנָא זיא דלַאב .ןסַאּפ
 ןעוועג רבקמ דַארַאּפ סיורג טימ ןוא קצָאק ןוֿפ רעכַײרטסע יד טגָאי

 ןיוש ךָאד רימ ןענַײז טָא .טָאטש ןוֿפ רָאֿפנַײרַא עמַאס םַײב ןקערעב

 !רֿבק םַײב

 לָאמ עטשרע סָאד טשינ ןיוש ןענַײז סָאװ ,םידיסח ערעטלע יד

 -עג זיולב ,טקוקעגנַײא טשינ לָאמ וצ ךיז ןבָאה ,קצָאק ןיא ןעוועג

 םעד ןגעוו טדער עקילַאק יד דוֿבּכה-תַארי ַא רַאֿפ סָאװ טימ טלכיימש

 טנֿפעעצ טיירב ןבָאה רעלַײמ ענעֿפָא טימ ערעגנַיי יד .לארׂשי-עשוּפ

 .ןגיוא יד

 ןעזעג ךיז טָאה ,ןַײרַא טָאטש ןיא ךיז טיירד ןעמ ּוװ ,געוו םַײב

 ךיז טָאה לגרעב ןטימ ןוֿפ .ןזָארג עכיוה טימ ןסקַאװַאב לגרעב ַא

 סע .ליטש ןעוועג זיא םורַא .םיובלּפע רעטמורקעצ ַא ןטינשעגסױרַא

 ,ןטסטיירב םוצ זיא רע ּוװ ,5? שּפעיװ רעד יוװ ,טרעהעג זיולב ךיז טָאה

 -- יגָעװ ,טָאטש קע ,עקטַאגַאר ,ץענערג רעד ייב ,גנַארד ,רעיוט ַא 5

 .ךייט ןופ ןעמָאנ (רױח)*פ -- .תויח עקיטשרַאדטולב
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 רעד יוװ ,לּפַאלּפ ַא טימ סעקנָאל יד ףיוא ךיז טעקסעילּפ ןוא טקנעוװש

 יתורוֿבג סקערעב טלייצרעד טלָאװ ךַײט

 יז .םידיסח טימ ןגָאװ ַא ןֿפָאלעגנָא זיא לגעוו קיטַײז ַא ןוֿפ

 -עגּפָא ךיז ןוא לגרעב םוצ ןרָאֿפרַאֿפ ,דיוב יד ןטימעגסיוא ןבָאה

 ,טלעטש

 ןטימ ןיא עינלעק רעד ןוֿפ ּפָארַא זיא לארׂשי רעסעוװרָאב רעד

 ןענַײז סעצײלּפ יד ףיוא ךעלקעּפ יד טימ םידיסח עכעלטע .,ןרָאֿפ

 ָאד סָאװ ,טסּוװעג טשינ ,טקוקעגמורַא ךיז יכדרמ טָאה .ךָאנ םיא

 ןלעטשּפָא ךיז הלגע-לעב םעד ןסייהעג ןוא ןרָאװעג זיא

 -לַאװג ,רֿבק סקערעב םורַא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה םידיסח יד

 ךיז ןבָאה לָאמ ַא טימ עלַא ןוא ןעוועג ןיּתשמ ;ןעירשעג ,טעוועד

 :הנֿבל יד ןעוועג שדחמ ןטלָאוװ ייז יו ,טלקָאשעצ

 !אוה םרח יּכ ,ונֿבעתּת ֿבעתו ,ונצקשּת ץקש --

 -עג זיא סָאװ ,ןעשטיא 'ר טּפַאכעגנָא ,טרעטיצעג טָאה יכדרמ

 ;לברַא ןַא רַאֿפ ,ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ רעסַאלב ַא ןסעז

 םעד םענייא לעוו'כ ןעד ,טרָאד ןוֿפ קעװַא ייז טבַײרט ,יבר ---

 !דָיי ַא ןיב'כ יװ .,ןענעֿפע ּפָאק

 -קיטיײװרַאֿפ ַא עשטיא 'ר טָאה -- !תואור ךּכש םיניעל יוא ---

 | ,טגָאזעג רעט

 ןייטש ַא ןבױהעגֿפױא ,ןגָאװ ןוֿפ ּפָארַא ןקז רעד זיא לַײװרעד

 ,ןַײרַא ּפָאק ןיא לארׂשי ןסעװרָאב םעד ךַײלג ןָאטעג קיש ַא םיא ןוא

 -עג טשינ ,ןטָאשעצ ךיז ןבָאה םידיסח יד .למוט ַא ןרָאװעג זיא סע

 .ןעמוקעג זיא'ס ןענַאװ ןוֿפ טסּוװ

 -ַאק יד טָאה -- ףָאטעג טשינ ךַאז ַאזַא ךָאד ןטלָאװ םינווי --

 טקיטשרַאֿפ ַא טימ ןעירשעג ןוא לגרעב םוצ ןבילקרַאֿפ ךיז עקיל

 םוצ ןרָאֿפ סָאװ םידיסח ךָאנ וצרעד ,ןדִיי יב ךיז טמענ יוװ --- לוק

 טלָאז טעֿפרׂשרַאֿפ ַא ?תמה-לוליח ַאזַא ןָאט וצ 2: תודנהי סָאד ,ןיבר

 ,טרָאװ סָאד ,ףירגַאב רעד) ןסיװעג שידִיי ,ץרַאה ,טייקשידיי (תודהי) 1

 (תומוקמ ערעדנא ןיא דמערפ זיא ,ןדִיי עשילױּפ ןשיװצ רעלוּפָאּפ
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 טָאג ןוא ףַײרַא טָאטש ןיא ןעמוקוצנַײרַא ןבעלרעד טשינ ,ןרעוו ריא

 !טולב טימ --- == = = -- . טלָאז ריא !ןֿפָארטש ךַײא לָאז

 ןֿפורעגנָא רענייא ךיז טָאה --- ?עקילַאק רעד ,רע ליוו סָאװ ---

 'ר ףיוא רעביא םיא טזָאל ןוא עילוק יד וצ םיא טמענ ,הרֿבח --

 !ןליב רע זָאל ןוא ,לבָאנשה-וילע ,רֿבק סקידצ םעד ,סעלערעב

 יו ,ןטסָאמרַאֿפ ךיז ,עילוק יד ןבױהעגֿפױא טָאה רעטלַא רעד

 -עג ןעמענעצ טשינ רֿבק םעד לָאז ןעמ טַאהעג ארומ טלָאװ רע

 ;ןעירשעג ןוא רענלעז רעַײרטעג ַא יװ ןענַאטש

 יד ,ריא טניימ סָאװ !לארׂשי-יעשוּפ !טריבורּפ ?טריבורּפ --

 !םענייא ןדעי ךיא לע ןענעגרה ?רקֿפה זיא טלעוו

 טלָאװעג ,לגרעב םוצ ןענעֿבנג ןעמונעג ךיז טָאה ןַאמ רעגנוי ַא

 -עגוצ ךיג ,דיוב רעד ןוֿפ ּפָארַא עשטיא 'ר זיא .עילוק יד ןּפַאכנָא

 םיא טקוקעג ,טנַאה ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא םיא ,ןַאמ ןגנוי םוצ ןעגנַאג

 טשינ ,טרעטיצעג רע טָאה רעסַאלב ַא ןוא ןַײרַא םינּפ ןיא ךַײלג

 :גנוגערֿפױא ןוֿפ ןדייר טנַאקעג

 רעתמא רעד --- -- -- ךיז וטסגעמ ןעמעש ?ןָאט וטסייג סָאװ --

 -- ןבָאה ביל -- -- -- ןקידניז םעד ןבָאה ביל ןענעק ףרַאד דיסח

 קלח ַא ץלַא רע זיא ,ןַײז טשינ לָאז שטנעמ ַא קידניז יו ןעד --- --

 -נָא ךיז טָאה רע זַא ,ךָאד טניימ לארׂשי -- -- -- םיהלא םלצ ןוֿפ

 עשטיא 'ר טָאה -- ריד ךיא גָאז !םלוע לש ונובר ןרַאֿפ ןעמונעג

 טשינ .הלֿבנ ַא ןָאטעגּפָא סָאװ רָאנ טָאה רע זַא -- ןעִירשעג טעמּכ

 -גיז ערעדנַא טכַאמעג ךָאנ טָאה רע רָאנ ,טקידניזעג טָאה רע רָאנ

 ?ןעמעֿברי רַאֿפ רעסעב רע זיא סָאװ טימ ָאט .ןקיד

 ךיז ,םלוע םעד ןשיווצ ןענַאטשעג זיא לארׂשי רעסעוװרָאב רעד

 -עגרעביא ןבָאה ייז ּוװ ,בַײל ןזיולב ןֿפױא קירטש יד ןדנובעגרעביא

 ,טדער עשטיא 'ר סָאװ טרעהעגנַײא טשינ ךיז ,סנכייצ עקיטולב טזָאל

 ;ךיז וצ יו טדערעג ןוא תוללק עטיוט טימ ןטלָאשעג

 ,ונצקשּת ץקש !אוה םרח יּכ ,ונבעתּת בעתו ,ונצקשּת ץקש --

 !אוה םרח יּכ ,ונבעתּת בעתו

 יװ ,טלכיימשעג ענדָאמ ,ןיכדרמ ןבענ ןסקַאװעגסיױוא זיא לאומש
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 ןָאטעג גָאז ַא ןוא ,הנותח עצנַאג יד ןָאטעג האנה םיא טלָאװ סע

 ;די רחַאלּכ ,ךיז ױזַא ,ליטש

 תוללק לסיב ַא טרעהעג ?לארׂשי ןסעװרָאב ןֿפױא וטסגָאז סָאװ ---
 ונובר םעד טניד ,םיהלא-שיא ןַא זיא רע ,ןגָאז ןשטנעמ ?תומרח ןוא

 ,טדערעגּפָא ךָאד זיא ןעשטיא 'ר ןגעוו ןוא .תוֿבחר טימ םלוע לש

 רעוו ,ךיז טגערֿפ .רענייא רעדעי ךָאד טעז סָאד .קידצ ַא זיא רע זַא

 רימ זיא'ס .ױזַא טָאלג ,טשינ רָאג ןיימ'כ ?טכערעג זיא ןדייב ייז ןוֿפ

 טשינ גיוא ןַא ןוא טלכיימשעג לאומש טָאה -- ןויער ַא ןלַאֿפעגנקיא

 ,ןיכדרמ ןוֿפ טזָאלעגּפָארַא

 סלאומש ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טשינ .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה יכדרמ

 ,טליֿפעג ןוא םיא ןוֿפ טײרדעגּפָא ךיז .ןגָארקעג טנַײֿפ םיא .לכיימש

 יז ןוֿפ רעוו ,עקַאט ,ונ -- ור וצ טשינ םיא ןזָאל דייר סלאומש זַא

 ?ןטייוצ םעד רתוס ךָאד זיא רענייא ?טכערעג זיא ןדייב

 ,תוללק סלארׂשי ןסעװרָאב ןרַאֿפ טַאהעג ארומ ןבָאה םידיסח יד

 יד ןיא ןַײרַא קירוצ ,דייר עליטש סעשטיא 'ר ןוֿפ ןרױלרַאֿפ ךיז

 ןיא ןרָאֿפ ןעמונעג ןוא ןטייווצ ןרַאֿפ רענייא טמעשעג ךיז ,ןדיוב

 | ,ןַײרַא טָאטש

 זַא ,ןעשטיא 'ר טגָאזעג טָאה רע .ןרָאֿפעגטימ טשינ זיא יכדרמ

 ַא ,רעטקיטייועצ ַא ןוא סוֿפ וצ ןַײרַא טָאטש ןיא ןעמוק טעװ רע

 -רַאֿפ ןבעל ןיא עטסקילײה סָאד םיא טלָאװ ןעמ יו ,רעטקידײלַאב

 ַא רעטניה תונויער ןיא ןעקנוזרַאֿפ ןייטש ןבילבעג רע זיא ,טכעווש

 -עג ךָאנ זיא ןקז רעד .ןָאט טעו ןקז רעד סָאװ טקוקעג ןוא םיוב

 יד טימ טכַאמעג .טנַאה רעד ןיא עילוק רעד טימ עלַײװ ַא ןענַאטש

 טלָאװ רע יװ ,ןרָאֿפעגקעװַא ןענַײז םידיסח יד ּוװ ,טַײז רעד ןיא ןּפיל

 ,רֿבק ןבענ טזָאלענּפָארַא ךיז ךעלעמַאּפ ןוא ,הללק ַא טקישעגטימ ייז

 טציז רעטלַא רעד יװ ןעזעג .ןעגנַאגעגרעטנוא יכדרמ זיא ליטש

 ַא .ץרַאה ןרעטנוא טשטעװקרַאֿפ םיא סע טָאה .טנייוו ןוא רֿבק םַײב

 .ןגיוא יד טשיוװעג ךיז ןוא ןייטש ןבילבעג רע זיא רענעגיובעג

 /"שג ןיולב ,טדערעג טשינ רָאג ,ןיכדרמ ןעזרעד טָאה ןקז רעד
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 ןוא טלעו רעד ףיוא רשוי ָאד זיא'ס זַא ,טליֿפרעד .םיא ףיוא טקוק

 .ןרָאװעג רעטכַײל םיא זיא'ס

 -עג ,טנערבעג טָאה ןוז יד .גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ,טלַא ןוא גנוי טימ טֿפיטשעג ,טכיל ךעלרעטילֿפ ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװ

 ַא ףיוא ןענַײז סָארדרַאֿפ ןוא גרָאז .טמעטָאעגּפָא רעטכַײל ןעמ טָאה

 .ןרָאװעג גנוי טלַא ןוֿפ זיא ףושיּכ ַא ךרוד יו ןוא קעװַא עלַײוװ

 -מַאז ןרעביא ןוא ןבײהֿפױא ךיז ןקז םעד ןֿפלָאהעג טָאה יכדרמ

 -עגנַײרַא ,םירֿבח ייווצ יוװ ,לקינייא ןטימ עדייז רעד זיא געוו ןקיד

 .קצָאק ןיא ןעגנַאג

 רעקצַאק עלעדנעמ 'ר 2 לטיּפַאק

 םַײב ןגרָאמירֿפ ןצנַאג םעד ןסעזעגּפָא יכדרמ זיא סנגרָאמ וצ

 םלוע רעד סָאװ רַאֿפ ,טרעדנּוװעג ךיז ןוא שרדמה:תיב ןיא ןיבר

 ןרעביא .ףלעווצ ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןענוװַאד טשינ ךיז טלעטש

 "יסח ענעסקַאװַאב ,ענעסירעגּפָא עכעלטע ןבָאה שרדמה:תיב ןקידייל

 "מערֿפדליװ ןעוועג ןטלָאװ ייז יוװ ,זיײווקיצנייא טריצַאּפשעגמורַא םיד

 -ּפָא טָאה יכדרמ .טחומעג ךיז ןוא תויוועה עקידהנושמ טכַאמעג ,עד

 ;טגערֿפעג ךיז ןוא ייז ןוֿפ םענייא טלעטשעג

 ?ןענװַאד ָאד ךיז ןעמ טלעטש ןעוו ---

 רע יו ,רעיוא ןַא טלעטשעגנָא טייהניווועג ןוֿפ טָאה דיסח רעד

 ,ןעוועג זייב ,םיא טגערֿפ ןעמ סָאװ ןֿפַײרגַאב טלָאװעג רעסעב טלָאװ

 ףרָאוװ ַא ךיז ןוא תונויער יד ןסירעגרעביא םיא טָאה ןעמ סָאװ רַאֿפ

 : ןָאטעג

 !טשינ ןעמ טנוװַאד קצָאק ןיא ---

 ןעלסקַא יד טימ ןָאטעג בייה ַא שודיח סיורג ןוֿפ טָאה יכדרמ

 םענעֿפָא ןַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא דיסח םעד עלַײװ ַא טקוקעגכָאנ

 ןעוועג זיא ףיוה רעד .ףיוה ןֿפױא טריֿפעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעטצנעֿפ

 -ייטש ףיוא ,רעצעלק ףיוא ןסעזעג ןענַײז לייט .םידיסח טימ ץרַאוװש
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 רעביא טסעומשעג ךעלטימעג ,זָארג ןֿפױא ןגעלעג ןענַײז ערעדנַא ,רענ

 דיסח רעטלַא ןַא .ןעמַאװצ ןסעגעג ןוא ךעלקעּפ עטנֿפעעגרעדנַאנוֿפ

 זיא סָאװ ,ךעלצעלּפ שיוק ַא טימ םלוע ןשיװצ ןעגנַאגעגמורַא זיא

 רעד !לכאיו אתי ןיֿפכד לּכ -- ןעִירשעג ןוא םיא ןוֿפ רעסערג ןעוועג

 ןעוועג זיא סָאד .רעסַאוװ-הצמ יװ ךעלצעלּפ יד טּפַאכעצ טָאה םלוע

 ןעמענוצֿפיױנוצ ןעוועג זיא'ס הדֿבוע סעמעוו דיי ַא ,דיסח עלהשמ

 ןוא ךעלצעלּפ טימ שיוק ַא סרעקעבטָאטש יד ַײב ןגרָאמירֿפ ןדעי

 ,םלוע םענעמוקעגנָא םעד ןשיווצ ןלייטעצ ייז

 -סֿפרָאד ןסעזעג ןענַײז ,זיוה סניבר םעד רעביאנגעק ,טַײז ַא ןיא

 עגנוי ,רעטכעט טימ סענעדִיי ערעטלע ,סעטָאּפַאק ערעווש ןיא ןדִיי

 ךיז ןענַײז ייז .סעקילַאק ,רעדניק עקנַארק טימ סעמַאמ ,ךעלבַײוװ

 -עי ,טימעג רעווש ןַײז טימ רעדעי ,ןליוּפ ץנַאג ןוֿפ ןעמוקעגֿפױנוצ

 ,טסרָאיװ רעגנילדנעצ סוֿפ וצ ןעגנַאגעג ,ץרַאה רעטיב ןַײז טימ רעד

 "עג ןבָאה ייז שטָאכ ןוא .ןֿפלעה ייז טעװ יבר רעד זַא טֿפָאהעג ןוא

 ןענַײז ,ךעלטיווק ןייק טשינ ןרָאי ןיוש טמענ עלעדנעמ 'ר זַא ,טסּוװ -

 עצנַאג ןסעזעג ,ןלױּפ ץנַאג רעביא ןוֿפ ןעמוקעג ןגעוו טסעד ןוֿפ ייז

 ַא ןוֿפ זַא ,רעכיז ןעועג ןוא רעטצנעֿפ סניבר םעד רעטניה געט

 עטכשוחרַאֿפ טימ ,ןגָאלשרעד .ןרעװ רעסעב ןָאק םענַײז קוק ןזיולב
 יו ,טזָאלעגּפָארַא ּפעק יד ,ןעמַאזוצ עלַא ןסעזעג ייז ןענַײז ,רעמינּפ

 םעד רענייא טרעהעגסיוא .זױהרעדָאֿפ ןיא רעטקָאד ַא ַײב םיאלוח

 .ןבעגעג תוצע ךיז ןוא טצפיזעגטימ ,קילגמוא סנטייווצ

 םיא זיא'ס זַא ,ײרעליב ַא טרעהרעד לָאמ ַא טימ טָאה יכדרמ

 -קעװַא לדיימ גנוי ַא ךיז טָאה םיאלוח יד ןשיווצ .ןרָאװעג טלַאק שזַא

 ןגיוא יד טלזײלגרַאֿפ ,ּפָאק םעד ןסיררַאֿפ ,ריֿפ עלַא ףיוא טלעטשעג

 -עג ,טקורעגּפָא ךיז טָאה םלוע רעד .טנוה ַא יװ ןליב ןעמונעג ןוא

 עקידכשוח ,עּפמעט ןוא ,קילגמוא ןַא רַאֿפ יװ ,ןֿפלָאהַאבמוא ןענַאטש

 תונמחר ַא זַא ,ןקָארשעצ ױזַא ןטַײז עלַא ןיא טקוקעג ןבָאה רעמינּפ

 סָאװ ,רעמעװקַאב טליֿפעג ךיז טָאה לדיימ סָאד .ןעמונעגמורַא טָאה

 רעכעה ,ןטֿפַאק םעד טנֿפעעצ ,טקורעגרעדנַאנוֿפ ךיז טָאה םלוע רעד

 -רעד סָאװ ,טנוה ַא ןוֿפ ַײרעליב ַא טימ ןוא ּפָאק םעד ןסיררַאֿפ
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 עטשרעטניה יד ףיוא קעװַא ךיז טלעטש ,רעַײֿפ א ּוװ ץעגרע טקעמש

 ןטַײװ ַא ןוֿפ ןֿפַײֿפ סָאד יוװ ,ךיז טנייועצ ,קע םעד טלַאהַאב .סיֿפ

 סַאד זיא ױזַא טקנוּפ ,הרוׂשב עטכעלש ַא ןשטנעמ ןָא-טגָאז ,טניוו

 .ןעגנַאגרַאֿפ ךיז לדיימ

 -מורַא ,רעצעלּפ ערעייז ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז ןבָאה םידיסח יד

 .עקנַארק יד טלגנירעג

 "..ריפ צלַא ףיוא טלעטשעגקעװא לדיימ גנוי א ךיז טָאה

 שטיװעקטיװ ןופ גנונעכייצ | |

 -לגענ טימ ּפָא יז טסיג ,ןלציל אנמחר ,קוביד ַא ךָאד זיא'ס --

 .ןבעגעג הצע ןַא דיסח ַא טָאה --- !רעסַאװ

 -גײװרַאֿפ עטלַא ןַא טָאה -- !דניק ןַײמ טשינ טעּפעשט ,ןדִיי ---

 ןעמונעג יז ןוא רעטכָאט יד טּפַאכעגמורַא ,ןטעבעג ךיז רעטומ עט

 ץרַאװשרַאֿפ ,עמַאמ רעקנַארק ןַײד ףיוא תונמחר בָאה ,ישהאל -- ןשוק

 ףניק ,ךיז קַיֹורַאב ,ונ .טלעוו רעצנַאג ַא רַאֿפ םינּפ'ס טשינ רימ

 ' : | ! סנַײמ
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 רעמע ןַא שרדמה:-תיב ןוֿפ טכַארבעג דיסח ַא טָאה לַײװרעד

 -עג שטיווק ַא טָאה עקנַארק יד .ןסָאגעגּפָא יז ןוא רעסַאװלגענ טימ

 עטצענעגּפָא ןַא ןוא ןליב וצ טרעהעגֿפױא .,ןרָאװעג טלמוטעצ ,ןָאט

 יד טימ טעגירדעג זיולב ,םעטָא ןָא דמַאז ןיא ןגיל ןבילבעג יז זיא

 רַאֿפ ןסירעג יז ,רעטכָאט יד ןרעטנימ ןעמונעג טָאה רעטומ יד .סיֿפ

 -עגֿפױא יז זיא ,ןרעטנימרעד טנָאקעג טשינ ,זָאנ רעד רַאֿפ ,רָאה יד

 ,ןוגינ ַא טימ םלוע םוצ ןעירשעג ןוא טנעה יד ןכָארברַאֿפ ,ןעגנורּפש

 ;ןטױט ַא טניװַאב ןעמ וו

 ּפָא רימ טיג ?רעטכָאט ןַײמ ןוֿפ טלָאװעג ריא טָאה סָאװ ---

 !? רעטכָאט ןַײמ

 ןעמונעג ,רעטצנעֿפ סניבר םוצ ןֿפָאלעגוצ לָאמ ַא טימ זיא יז

 טנייוועג ,טרעטיצעג ׂשזַא ןבָאה ןביוש יד זַא ,טנעה עדייב טימ ןּפַאלק

 ;ןטעבעג ךיז ןוא

 -ַאמ רעמערָא ןַא ףיוא תונמחר טָאה ,יבר רעקילייה ,ישיבר --

 ןייא ןבילבעג ןעצ ןוֿפ !רימ ַײב יז זיא רעטכָאט עקיצנייא-ןייא !עמ

 ..!יבר !דניק טנייוועגסיוא

 -עג ןוא רעטצנעֿפ סניבר םַיב ןענַאטשעג זיא ענעדִיי יד תעשב

 יו ,טרעהעג טָאה ןעמ זַא ,ליטש ױזַא ףיוה ןֿפױא ןרָאװעג זיא טנייוו

 ,ןרעיוא יד טציּפשעגנָא ןבָאה עלַא .סיֿפ יד טימ טעגירד עקנַארק יד

 טעװ יבר רעד זַא ,רעכיז ןעוועג ,רעלַײמ עטנֿפעעצ טימ ןענַאטשעג

 ,ךיז וצ עקנַארק יד ןעגנערב ןסייה

 טָאה ןעמ זַא ,ןסקַאװַאב ױזַא ,רעיורג ַא ,רעניילק ַא ,יבר רעד

 רעטצנעֿפ ןיא ןענַאטשעג זיא ,ןעזעגסױרַא טשינ םינּפ סָאד וליֿפַא

 :םלוע םוצ ןעִירשעג ןוא ןטסױֿפ עטשטעװקעגֿפױנוצ טימ

 רעטקָאד ןייק ןיב'כ !ןגיוא ענַײמ ןוֿפ קעװַא ,קעװַא ,ןסקָא --

 ךימ ריא טָאה ,רעטקָאד-ןשטנעמ ַא ןַײז וצ טֿפָאהעג בָאה'כ !טשינ

 ?טציא ריא טליוװ סָאװ ָאט !:לַאװָאנָאק ַא רַאֿפ טכַאמעג

 סניבר ןוֿפ טרעטיצעג ,רעקנַארק רעד ןיא ןסעגרַאֿפ ןבָאה עלַא

 ,דרעפ טעגרה סָאװ רעד*
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 טלעטשעגקעוַא קירוצ ךיז ,ךיז וצ ןעמוקעג לַײװרעד יז זיא .דייר

 טנייװעצ ךיז שיטניה ױזַא ,סיעכהל וצ ףיוא יװ ,ןוא ריֿפ עלַא ףיוא

 ַא ךרוד זיא םענייא ןדעי ַײב זַא ,ןַײרַא םינּפ ןיא ךַײלג ןיבר םעד

 | .רעדיוש
 ןבָאה סָאװ ,רעמינּפ עטמירקעצ יד ףיוא טקוקעג טָאה יכדרמ

 ,רעדניק עטרעצעגסיוא יד ףיוא ,דיסח ןדעי ַײב םימחר ןטעבעג

 ,סעקילַאק יד ףיוא ,סרעטומ עטנלע יד ףיוא טרַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ

 טימ טקוקעג ,ןדנוצעג ךיז ןבָאה ןגיוא עטקיטייועצ ערעייז סָאװ

 ;טציירעג ךיז ןטלָאוװ ייז יוװ ,םידיסח עקימורַא יד ףיוא לוטיב

 ..ןיבר ןֿפױא טליב יז ,ןיבר ןֿפױא טליב יז --

 -עג ןוא ןגיוא עטכַאמרַאֿפ בלַאה טימ ןענַאטשעג זיא יכדרמ

 ַא יװ .ןעזעג טָאה רע .ןזַײװַאב רעצעמע ךיז טעװ דלַאב זַא ,טביולג

 טכַײל ,םלוע ןשיוצ ךיז טגָארט ,טלַאטשעג עקיטכיל ַא ,טלַאטשעג

 -טסַײר ,רעגניֿפ עכיילב ענַײז טימ םענייא ןדעי ןָא-טריר ,טניוװ ַא יו

 ..רעטנָאלּפ םעד רעביא

 ןסירעגּפָארַא טָאה יז .לבַײװ ַא ןענַאטשעג זיא ףיוה ןטימ ןיא

 ןֿפױא ןָאטעג לַאֿפ ַא עטעקַאנ בלַאה ַא ,לדנטֿפַאק ןטעמַאס טלַא ריא

 ןעמונעג ךיז טָאה זַײװנליױנק ןוא ליומ טמױשרַאֿפ ַא טנֿפעעג ,דמַאז

 טָאה דלַאב .טכַאלעג טלָאװ דיי רעטלַא ןַא יו ,רעטכעלעג ַא ןעלקיוו

 סנייא ,ןטייווצ ןוֿפ רעכעה סנייא ,סטירד ַא ,סטייווצ ַא ןֿפורעגּפָא ךיז

 ךיז טָאה רעטכעלעג סָאד ,ןטייווצ ןוֿפ רענעסַאלעגסיױא ,רעטַײשרַאֿפ

 ןעייטש םלוע ןשיווצ זַא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ןוא טלקַײקעג ,טלקיוװעג

 ,ןכַאל ןוא רעכַײב יד רַאֿפ ךיז ןטלַאה ,דרעב עגנַאל טימ ןדִיי עטלַא

 ,ןטכָאלֿפעג ,טלטייקעג ךיז ,ןעגניר ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןגיוא יד רַאֿפ

 -סיוא טָאה'ס ןוא ןעגנולקעגּפָא טַײשרַאֿפ ,ןליב ןטימ טשימעגסיוא ךיז

 סרעקצָאק ןרעטנוא ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז ןטלָאװ עטוג-טשינ יוװ ,ןעזעג

 .ןכַאמ לבלוֿבמ םיא טלָאװעג ,רעטצנעֿפ

 ןעגנַאגעגוצ ,טקורעגסױרַא עשטיא 'ר ךיז טָאה םלוע ןשיווצ ןוֿפ

 יז ןוא ּפָאק ריא ףיוא טנַאה ַא טגײלעגֿפױרַא ,רעקנַארק רעד וצ

 : טגערֿפעג
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 | ? וטסייה יו ---

 ..ןָאטעג ליב ַא לדיימ סָאד טָאה --- !האל ---
 .טגערֿפעג יז עשטיא 'ר טָאה -- ?האל ,ריד זיא סָאוװ ---

 ןוא ץרַאה ןֿפױא ןזיוועג לדיימ'ס טָאה --- .ָאד סעּפע טציז'ס ---

 .טנייוועצ ךיז

 ןעמונעג יז עשטיא 'ר טָאה -- !רעטכָאט ,טשינ ןייוו ,ונ ---

 טָאג !ױזַא ,ףיוא ךיז לעטש -- טנַאה ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא ,ןקיורַאב

 ןרעוו טנוזעג טסעװ ,ןֿפלעה ריד טעוװו

 -סיוא ךיז דלַאב ,ןעלכיימש ןביוהעגנָא טָאה לדיימ עקנַארק סָאד

 ןוא טנעה עדייב טימ ןעשטיא 'ר טּפַאכעגמורַא ,טכַאלעצ שילרעט

 ;םינּפ ןיא ןעִירשעגנַײרַא םיא

 !ןתח ןַײמ טסיב וד !ףתח ןַײמ ---

 ,רעקנַארק רעד ןוֿפ ןסירעגסױרַא טשינ ךיז טָאה עשטיא 'ר

 רָאּפ ַא טימ ריא ףיוא טקוקעג ,סמערָא עריא ןיא ןייטש ןבילבעג

 ,רעטכָאט רעקנַארק ַא ףיוא טקוק רעטָאֿפ ַא יװ ,ןגיוא עטקיטיײװרַאֿפ

 | :טליטשעגנַײא יז ןוא

 !ןתח ןַײד ןיב'כ !ןתח ןַײד ןיב'כ !האל ,ךיז קַיורַאב ,ונ

 ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא יז רעטומ עטלַא יד טָאה -- !ענעגושמ ---

 ?טשינ תושוב ןייק רָאג ןיוש טסָאה --- ןעשטיא 'ר

 ןעזרעד טציא טלָאװ יז יו ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה עקנַארק יד

 ,ןָאטעגּפָא סָאװ רָאנ טָאה יז סָאװ ,טּפַאכעג ךיז ,ךיז םורַא םלוע םעד

 טעילוטעג ךיז יז טָאה ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ ,ענערױלרַאֿפ ַא ןוא

 .ןעמַאמ רעטלַא רעד וצ

 ןוֿפ רעצעמע ךיז טָאה -- ףליב וצ טרעהעגֿפיױא טָאה יז --

 ,ןֿפורעגנָא םלוע

 ,םיקידצ ןשיװצ טשינ הטילש ןייק טָאה ומש-חמי רעד --

 ?עשטיא 'ר זיא ווו ---

 !ַאד ךָאד טייטש רע --

 ? ווו ---
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 -רָאב רעד טָאה -- !רודה-קידצ רעתמא רעד זיא עשטיא 'ר --

 .ןעירשעגסיוא לארׂשי רעסעוו

 -עמע טָאה --- !רעטצנעֿפ ןיא ךָאנ טייטש עלעדנעמ 'ר ,טקוק ---

 ,רעגניֿפ ַא טימ ןזיוועג רעצ

 'ר ףיוא טקוקעג ,טַײצ עצנַאג יד ןענַאטשעג זיא עלעדנעמ 'ר

 .ןטכױלעגֿפױא טָאה םינּפ טשטיינקעצ ,טלַא ןַײז ןוא ןעשטיא

 יז ,ץָאלק ַא וצ לדַײמ עקנַארק סָאד טריֿפעגוצ טָאה עשטיא 'ר

 -צנעֿפ ןיא טייטש רע יװ ,ןיבר םעד ןעזרעד .טקִיורַאב ,טצעזעגקעווַא

 טזָאלעג ךיז ןוא טמעשרַאֿפ ךיז רע טָאה ,םיא ףיוא טקוק ןוא רעט

 לָאמ עכעלטע .שרדמה:תיב ןיא ןַײרַא זיא רע .רעצעלק יד טימ

 טַײקעג ,גנעל רעצנַאג רעד רעביא קירוצ-ןוא-ןיה ןֿפָאלעגכרוד טעמּכ

 טּפַאכעגסױרַא ,טלעטשעגּפָא ךיז לָאמ ַא טימ ,לדרעב עצרַאוװש סָאד

 סעּפע ,קנַאב ַא ףיוא סוֿפ ַא טרַאּפשעגנָא ,עצילַאּפ ַא ןוֿפ רֿפס ַא

 -ונעג קירוצ ןוא טלעטשעגקעװַא סע ,טרעטעלבעג ,טמורבעגרעטנוא

 .שרדמה-תיב ןרעביא ןזַײרּפש ןעמ

 ףיוא טקוקעג טָאה עשטיא 'ר ,ןעמוקעגנגעקטנַא םיא זיא יכדרמ

 יכדרמ .ןעזעג טשינ םיא טלָאװ רע יו ,ןטנַאקַאבמוא ןַא ףיוא יוװ ,םיא

 םיא עשטיא 'ר טָאה ,ןעײרדקעװַא טלָאװעג ךיז ,ןרױלרַאֿפ ךיז טָאה

 : :ןעמונעגמורַא

 ?ןסיבעגרעביא ןיוש טסָאה ,יכדרמ ,ונ ---

 טָאה רע שטָאכ ,ַאי ףיוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא טָאה יכדרמ

 .ןָא טכַאנ יב ןטכענ ןוֿפ ליומ ןיא טַאהעג טשינ ךָאנ

 עשטיא 'ר טָאה -- ?ףיבר םוצ ןַײרַא ןלעוװו ריִמ ,םוק ָאט --

 -תיב ןוֿפ סױרַא םיא טימ זיא ןוא םערָא ןרעטנוא ןיכדרמ ןעמונעג

 - .שרדמה

 ,תואּפ ערעווש ,עגנַאל טימ דִיי רערעטלע ןַא ,שמש סניבר םעד

 יװ ,ןגױלֿפעצ ךיז ןענַײז תואּפ עגנַאל יד .ןעגנַאגעגַײברַאֿפ ךיג זיא

 / םיא טָאה עשטיא 'ר .? ןַאשטָאב ַא ןוֿפ לגילֿפ עטײרּפשעצ רָאּפ ַא
 :טלעטשענּפָא

 .לבָאנש ןגנַאל ,סיפ עגנַאל ,זדלַאה ןגנַאל טימ לגיופ ,לשוב
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 !שעװַאֿפ 'ר ,ןגרָאמ טוג --

 ןבעג טלָאװעג ,ןָאטעג ּפַאכ ַא שמש רעד ךיז טָאה -- ?ִא ---

 רעגניֿפ ייוצ עטשרע יד ןשיווצ טלַאה רע זַא ,טנָאמרעד ךיז ,םולש

 ַא ךיז ,זָאנ רעד ןיא טקַאּפעגנַײרַא םיא רע טָאה ,קעבַאט קעמש ַא

 עטָאּפַאק רענעסּפיר רעד ןיא טנעה יד טשיװעגּפָא ןוא ןָאטעג םירק

 !עשטיא 'ר ,םכילע-םולש !--

 ?יבר רעד טכַאמ סָאװ ---

 טצֿפיזעגּפָא שמש רעד טָאה --- !ךַאװש ,עשטיא 'ר .,ךַאװש --
 !ןעװעג םעוט טשינ רָאג ןָא ןטכענ ןוֿפ ---

 ?ןײגנַײרַא םיא וצ טציא ןעמ ןָאק ---

 טלמַאטשעג שמש רעד טָאה -- ןעמ ןָאק ןײגנַײרַא ,טסייה'ס ---

 ןצנַאג ןיא ןיוש יבר רעד טעװ .,ןַײרַא טציא טעוװ ריא זַא רָאנ --

 וצ ןַײרַא לַײװרעד טייג ןוא ,עשטיא 'ר ,לחומ עשז טַײז .ןסע טשינ

 ךַײא ךיא ףור ,ןסעּפָא טעו יבר רעד יװ ,ךַײלג ןוא ןעלדוד 'ר

 ? טוג .ןַײרַא

 טנַאה ַא ןבירעג עשטיא 'ר טָאה -- !טוג רעייז ,טוג ,טוג ---

 סניבר םעד ,ןעלדוד 'ר ֹוצ ןיכדרמ טימ ןַײרַא זיא ןוא טנַאה ַא ןיא

 ,ןוז ןטסטלע

 עכעלטיור ,עלוֿפ טימ ,רעקיצרעֿפ יד ןיא דיי רענייש ַא ,לדוד 'ר

 -קעוַא טָאה ,סרעדעֿפגנירּפש יװ קיגייב ,תואּפ עטזיורקעג טימ ,ןקַאב

 ,טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ייט זָאלג סָאד טלעטשעג

 ןטֿפיײרטשעג ַא ןיא טסעג יד ןעגנַאגעגנגעקטנַא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז

 רע .ךישקעטש עכייו ,עשיסרעּפ רָאּפ ַא ןיא ,קָארֿפָאלש םענעדַײז

 ;ןיכדרמ ףיוא טגערֿפעג ךיז ןוא םולש ןעשטיא 'ר ןבעגעג טָאה

 ..םינּפ טנַאקַאב ַא סעּפע ?רוחב רעד סָאד זיא רעוו ןוא ---

 .ןוז סרעבַײרש םהרֿבַא 'ר זיא סָאד --
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 -עגנַײרַא לדוד 'ר טָאה --- .רעטָאֿפ ןיא ןטָארעג עקַאט ,ױזַא ---

 -עגסױרַא דלַאב טשינ סע ,לטנעה םערַאװ ,ךייוו ַא ןיכדרמ טקעטש

 ,ץיז -- לוטש ַא טקורעגסױרַא ןוא שיט םוצ טריֿפעגוצ םיא ,ןעמונ

 ?עטַאט רעד טכַאמ סָאװ ןוא ?ַאה ,דיחי-ןב ַא ,ךיז טכַאד ,טסיב

 טַאהעג טַײצ טָאה רע רעדייא ןוא ןרױלרַאֿפ ךיז טָאה יכדרמ

 .ןעשטיא 'ר טימ טדערעג ןיוש לדוד 'ר טָאה ,ןרעֿפטנע וצ סעּפע

 ףיוא ןטילעג :שולח ַא דִיי ַא רַאֿפ טנכערעג ךיז טָאה לדוד 'ר

 .ַאמטסַא טגירק רע זַא ןקָארשעג ךיז ,רענײטשלַאג טַאהעג ,סיֿפ יד

 .דימּת ,.רעדעב יד ןיא דנַאלסיױא ןייק ןרָאֿפעג רע זיא רָאי סעדעי

 ַא טכַארבעגטימ דימּת ,ןרָאֿפעג זיא רע יו רעכַאװש ןעמוקעגמײהַא

 ,טרעהעג טַאהעג טשינ ןוֿפרעד ךָאנ טָאה רענייק סָאװ ,תַאלוח עשירֿפ

 רע זַא ןוא .ֿבוט-ןֿבא ןַא טימ יו ריא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ןוא

 האנה ,טבעלעגּפָא רָאג רע טָאה ,ןתַאלוח ענַײז ןוֿפ טדערעג טָאה

 -ַאב םיא לָאז ןעמ טלָאװעג רעייז ,ןקערשוצרעביא ןעמעלַא טַאהעג

 ,הקולחמ ַא ףיוה ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא'ס זַא ,לָאמ ןייא טשינ ןוא ןרעיוד

 .ןרירעּפָא ןזָאל ךיז טייג רע זַא ,םלוע םעד טעשַארטסעג רע טָאה

 בַײװ סָאד .ןתֲאלוח סלדוד טימ טבעלעג טָאה ףיוה רעצנַאג רעד

 ןַאמ רעד ,ןכַאמ וצ םילכַאמ ַא רַאֿפ סָאװ ,טכַארטעג געט עצנַאג טָאה

 רעדניק יד .ץרַאה עכַאװש סָאד ןּפַאכרעד וצ סָאװ טימ ןבָאה לָאז

 ןייק ,רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ןרעמיצ יד ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז

 יז יװ ,ןָאטעג טשינ ּפַאלק ןייק ,טדערעגסױרַא טשינ טרָאװ ךיוה

 -ַאט רעד זַא ,טַאהעג ןעניז ןיא דימּת ,לָאטיּפש ַא ןיא ןעוועג ןטלָאװ

 ךיז .טנרעלעג קינייװ טָאה ןיילַא לדוד 'ר .טנוזעג טשינ זיא ישעט

 סעצילָאּפ ףיוא ּוװ ,קײטּפַא רענעגייא ןַײז ןיא גָאט ןדעי טערַאּפעג

 -ער ענעדײשרַאֿפ ,ךעלשעלֿפ ,סעקִיָאלס רעטרעדנוה ןענַאטשעג ןענַײז

 ַאטעזַאג , יד ןעוו ,ךָאוװו ַא לָאמ ַײרד .,ייווצ .ךַאש ןיא טליּפשעג .ןטּפעצ

 אֿפור רעד עלהמלש טָאה ,קצָאק ןיא ןעמוקעגנָא זיא * ַאננעשזדָאצ

 ןוא טנעײלעג קרַאטש ןבָאה םיליכשמ סָאװ ,גנוטייצ עשיליוּפ עכעלגעט ?

 | ןדִיי ןגעװ ןרָאװעג ןבירשעג טּפָא זיא'ס ּוװ



 187 רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 סע סָאװ טנעיילעג ןוא ןעלדוד 'ר וצ ןטעזַאג יד טכַארבעגרעבירַא

 עטסנעלק יד טסּוװעג טָאה לדוד 'ר .טלעו רעד ףיוא ךיז טרעה

 ןזָאלוצ טשינ םענייק לָאז ןעמ ןעזעג ,ףיוה םעד םורַא סָאװ ,תוליכר

 : | ,הקזח דיב ףיוה םעד טריֿפעג ןוא ןטַאט םוצ

 -סיוא ןַא ןסעזעג זיא סָאװ ,בַײװ םוצ טדנעוועג ךיז טָאה לדוד

 לעטָאֿפ םענעשוילּפ ןֿפיט ַא ןיא רעטצנעֿפ םענעֿפָא םַײב עטכיילבעג

 :יט טּפוזעג ןוא

 ,ןוז סעלהרוֿבד ךָאד זיא'ס ?זיא סָאד רעוו טסייוו ,עלהרׂש ---

 !דיחייןב רעד

 זיב לכיטנרעטש ץרַאוװש ַא ,דַײז ןצרַאוװש ןיא ןָאטעגנָא ,עלהרׂש

 בייה ַא ךיז עטשַארעגרעביא ןַא טָאה ,ןרעטש ןבלַאה םעד רעביא

 ןצ ןקורוצ טלָאװעג רעטנענ ךיז טלָאװ יז יוװ ,לעטָאֿפ ןטימ ןָאטעג

 :רעטצנעֿפ םַײב ןציז ןבילבעג ןוא ,ןיכדרמ

 ןיא ךָאד זיא רע ,לדוד ,טסייו וד !רוחב ַא ערה-ןיע ןייק --

 !ןעלהקֿבר רעזדנוא טימ רעטלע ןייא

 -עגסיוא ,שיט םַײב ןגיובעג סָאװטע ןסעזעג זיא סָאװ ,עלהקֿבר

 סָאװ ,םעדעֿפ ענעדלָאג ןוא ענרעבליז טימ דַײז ןצרַאװש ףיוא ןטֿפָאה

 ַא טנֿפעעצ טָאה ,זדלַאה ריא םורַא זַײװסעמסַאּפ ןעגנַאהעג ןענַײז

 טֿפָא ױזַא טֿפערט ןעמ עכלעוו ,ןגיוא עקידתועינצ ,עקיטכיל רָאּפ

 ,ןיכדרמ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טַײז רעד ןוֿפ ,רעטכעט עשמייבר ַײב

 יד ןשיוצ ןוא טעברַא רעד רעביא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא רעֿפיט

 ריא ןוֿפ גיב רעד ךיז טָאה רָאה עצרַאוװש יד ןוא םעדעֿפ סעמסַאּפ

 ,ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג זדלַאה

 לדוד טָאה -- !טסעג יד ןַײז דבכמ לָאז ןעמ עז ,עלהרׂש --

 | ,טלכיימשעג טגײלעגֿפױא
 רָאלק ,ייט זָאלג עקיטכיזכרוד סָאד טלעטשעגקעװַא טָאה עלהרׂש

 טדנעוװעג ךיז ןוא לשיט קיקעטכַא ןצרַאװש ַא ףיוא ,ןַײװ זָאלג ַא יו

 ;רעטכָאט רעד וצ

 !ןַיײוװ טימ טרָאט ןַײרַא-גנערב ,עלהקֿבר ---

 יכדרמ .למייב גנוי ַא יוו קיגייב ןוא ךיוה ןעוועג זיא עלהקֿבר
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 .רעמיצ ןטייוצ ןיא טדניװשרַאֿפ יז ןעזעג .טקוקעגכָאנ ריא טָאה

 ,רעֿפַא טקוק לדיילקרעטנוא ריא ןוֿפ ץיּפש רעסַײװ ַא יו ןעזעג

 טימ ךיז רֶע טָאה ,קָאז םענעדַײז ןצרַאװש םעד ןיא ּפָא ךיז טגָאלש

 זָאלב ַא טלָאװ לטניוו ליק ַא יװ טקנוּפ ,טוג ױזַא טליֿפרעד לָאמ ַא

 .ךעלגערטרעדמוא זיא ץיה יד ןעוו ,ןָאטעג

 -עּפַאק ַא ןיא ױרֿפ עגנוי ַא ןסעזעג זיא רעטצנעֿפ ןטייווצ םַײב

 יװ ,ןּפיל יד טימ טקוצעג זעוורענ ,ןשטנַאה עגנַאל עסַײװ ןיא ,שויל

 טָאה יז זַא ,טקרעמַאב טָאה יכדרמ .ךיז טימ טהנעטעגנַײא טלָאװ יז

 רעביא ןסעזעג ,ןַײרַא ןענַײז ייז ןעוו ,טקוקעגמוא טשינ לָאמ וצ ךיז

 רע .רעמיצ ןיא ןעוועג ןײלַא טלָאװ יז יוװ ,ןסַאמירג טכַאמעג ,ךוב ַא

 ,םינּפ ךעלגנעל ,סַאלב ריא ףיוא קוק ַא טּפַאכעג טַײז רעד ןוֿפ טָאה

 ןעזסיוא טֿפרַאדעג עלהרׂש טָאה ױזַא זַא ,טנָאמרעד םיא סע טָאה

 עטסטלע סלדוד 'ר זיא סָאד זַא ,ןסיוטשעג ךיז טָאה רע ,טייהרעגנוי

 טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ,ץישבייא לאינד 'ר זיא ןַאמ ריא זַא ,רעטכָאט

 | | .טרעהעגנָא ליֿפ ױזַא ךיז

 ץַאט ענרעבליז ַא טכַארבעגנַײרַא טָאה עקּפוק ַא ןיא ענעדִיי ַא

 ,קירטש ענרעבליז טימ ןטכָאלֿפעגמורַא ןַײוװ לקישָאק ַא ,סקעבעג טימ

 ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןוא שיט ןֿפױא טלעטשעגקעװַא ץלַא

 ,לגעג

 עכעלטע שיט ןֿפױא טלעטשעגקעװַא ,ןַײרַא קירוצ זיא עלהקֿבר

 טימ סָאװ טסוװעג טשינ טלָאװ יז יװ ,עלַײװ ַא ןענַאטשעג ,ךעלזעלג

 ,רעטצנעֿפ ןֿפױא רעטומ רעד ןבענ טצעזעגקעװַא ךיז ןוא ןָאט וצ ךיז

 ןלַאֿפעג ןענַײז סָאװ .ןענידרַאג ענעלויט יד ןגיובעגקעווַא טָאה יז

 -ּפָא ,ןַײרַא דָאס ןטכידעג ןיא טקוקעגסױרַא ,ליד ןרעביא זַײװנדלַאֿפ

 ןֿפױא רעטומ רעד טמיורעגנַײא סעּפע ,טַײקעג סע ,לטעלב ַא ןסירעג

 ,טלכיימשעג קידהעונצ ןוא רעיוא

 "עג ןוא םייחל ןעקנורטעג ,ךעלזעלג יד ןסָאגעגנָא טָאה לדוד 'ר

 | :סקעבעג טימ ץַאט רעד ףיוא ןזיוו

 | !טסַײברַאֿפ ---

 ,ןגױצרַאֿפ ךיז ןעלדוד 'ר ַײב ןגיוא יד ןבָאה לזעלג ןטשרע ןכָאנ
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 ןעשטיא 'ר וצ ןָאטעג קור ַא ךיז ,טרָאט לקיטש ַא ןסיברַאֿפ טָאה רע

 ,ליטש רעד ןיא ןהנעטנַײא םיא טימ ןעמונעג ןוא

 רעקיטש ערעװש יד טכַארטַאב .טקוקעגמורַא ךיז טָאה יכדרמ

 -עגרעביא טלָאװ'ס יו ,טײקטלַא ןוֿפ ןטלָאּפשעצ זַײוװרעטרע ,לבעמ

 -רעּפ טימ עגָאלדָאּפ יד טכַארטַאב ,תורוד-רוד ןוֿפ השוריב ןעגנַאג

 -כייוו רעד ןיא ןעמווושעצ ךיז זיא טירט רעדעי ּוװ ,ןענַאװיד עשיס

 ,רעגייז ןטצינשעג ןסיורג ןוֿפ קַאט-קיט סורמוא םעד וליֿפַא ןוא טייק

 רעד יו ,ןעגנולקעגּפָא ּפמעט טָאה ,לקניו ַא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ

 יד ךרוד .ןַאװיד ַא ןיא טלקיװעגנַײא ןעוועג ךיוא טלָאװ רעגייז

 ,רעטעלב ,ןגַײװצ ךעלקיטש טקוקעגנַײרַא ןבָאה ןענידרַאג ענעלויט
 . -עגטימ ,ןגיױװַאב םיוק ךיז ןבָאה רעטעלב יד .טעברַא-ןירגיליֿפ יו

 -טלַא סָאד .טרעֿפעלשעג טָאה סָאװ ,שיורעג ליטש טַײװ ַא טכַארב
 -ןביוש יד ןיא ,ךעלשיטלקניוו יד ףיוא רעבליז עטַאמ ,עשיקנערֿפ

 ענעדַײז עסַײװ יד ןיא עמַאד יד ,ןענַאװיד עכייו יד ,ךעלקנעש

 טימ טכַאמעג ןוא ענעסָאגעגסיױא ןַא יו ןסעזעג זיא סָאװ ,ןשטנַאה

 טַאהעג ץרא-ךרד טלָאוװ'ס יוװ ,םוטש ױזַא ןעוועג זיא ץלַא ,ןּפיל יד

 רעקיטש ענעטלָאּפשעצ זַײװרעטרע ,עטלַא יד ןוֿפ תורוד יד רַאֿפ
 ,לבעמ

 -טגֿפױרַא ,לעטָאֿפ ןיא טצעזעגנַײרַא רעֿפיט ךיז טָאה עלהרׂש

 עידהעוו טימ ןוא לקנעבסוֿפ טעבעגסיוא ןיילק ַא ףיוא סוֿפ יד טלעטש

 :ןיכדרמ ַײב ןָאטעג גערֿפ ַא

 ?ןַײא-וטסייטש ּוװ ---

 -עצ ַא ,םיא טגערֿפ ןעמ סָאװ טּפַאכעג טשינ דלַאב טָאה יכדרמ

 --ייל ַא ףיוא טצעזעגרעביא ךיז ,שיט ןרעטניה ןוֿפ רעֿפַא רעטרעדור

 א טקוקעגנָא יז ןעלהרׂש ןבענ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לוטש ןקיד

 ,ןרָאװעג טיור רע זיא ,טײקשירַאנ ַא טוט רע זַא ,טליֿפעג .עלַײוװ

 :טרעֿפטנעעג ליטש ןוא ןציז ןבילבעג

 ןעלסָאי 'ר ַײב ---

 טימ ןָאטעג ךַאמ ַא עלהרׂש טָאה -- ןסעגרַאֿפ רָאג בָאה'כ --
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 ךָאד זיא לסָאי 'ר --- טנָאמרעד סעּפע ךיז טלָאװ יז יװ ,טנַאה רעד

 !םינּתוחמ ךַײא טימ

 ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא יכדרמ טָאה -- !ָאי ----

 -רַאֿפ עלהרׂש טָאה -- ריֿבג רעטּפָאטשעגנָא ןַא זיא לסָאי 'ר --

 דייר עריא ןבעגוצוצ ףיוא ּפָאק ןטימ טגיוועג ןוא ןגיוא יד טערומשז

 ןטסָאק ךיז טזָאל ,ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ ,הקדצ-לעב ַא -- טכיוועג רעמ

 !הלווע ןַא ןעגנַאגַאב רע זיא ןגעוו טסעד ןוֿפ .טנַאה רעלוֿפ ַא טימ ןוא

 ,טשינ רענייק ָאד ךָאד טרעה'ס ,ןשטנעמ ענעגייא ךָאד ןענַײז רימ

 ןעמענ ןוא רעדניק יד טימ ןסַײרנַײא טֿפרַאדעג טשינ ךיז טָאה רע

 ,קיצכעז רעביא ןיוש ,ןקז ַא ךָאד זיא רע !לדיימ ַא רעטלע רעד ףיוא

 ,..רָאי קיצנַאװצ ןוא ריֿפ ,ַײרד יו רעמ זיא יז יצ טשינ סייוו'כ ?יז ןוא

 יכדרמ טָאה --- ךודיש ןגעק ןעוועג ךיוא זיא רעטָאֿפ ריא --

 -קוצ יד .ןֿפלעה טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע רָאנ --- ןֿפורעגנָא ךיז

 םיא טיג לסָאי 'ר ןעוו ןוא .טלעטשעג לדה-לידב םיא טָאה +עינוװָאר

 ןיוש עינווָארקוצ יד ןעמ טלָאװ ,ןדליג טנזיוט קיסַײרד יד טשינ

 .עיצַאטיציל ַא ףיוא טלעטשעגסױרַא גנַאל

 !טֿפױקעגּפָא יז טָאה רע ,סע טסייה !שרעדנַא סעּפע זיא ױזַא ---

 ליב ץלַא טלָאװ טציא יו ,רעטרעוו יד ןגיוצעג עלהרׂש טָאה --

 .טרעֿפטנערַאֿפ ןעוועג ריא

 ךיז עלהקֿבר טָאה -- ..טעדליבעג רעייז זיא יז ,טגָאז ןעמ ---

 | ,ןֿפורעגנָא

 ןוא רָאה יד ןיא ןייג ןעמ ףרַאד ,טעדליבעג זיא יז זַא ןוא ---

 .טרעזייבעג ךיז עלהרׂש טָאה --- ?םִיױג טימ ןּפעלשמורַא ךיז

 ךיא טלָאװ ,טליגעגּפָא ךימ טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןגעוו טסעד ןוֿפ ---

 טכַאלעצ ךיז עלהקֿבר טָאה -- ?ַאמ ןטלַא ןַאזַא ןעמונעג טשינ ךיוא

 .ןרָאװעג טיור זיא ןוא

 טעלגעג ריא רעטומ יד טָאה -- ?טדער'ס רעוו .עז ,רָאנ עז ---

 ןַא ןעִיצרַאֿפ וצ יבַא ,ןיכדרמ וצ טדנעוװעג ךיז ןוא ּפָאק ןרעביא

 ,קירבַאפ-רעקוצ



 11 רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 קידנעטש ךָאד זיא יז ?ישעמַאמ יד טכַאמ סָאװ ןוא -- סעומש רעדנַא

 ..עכַאװש ַאזַא ןעוועג

 ןיא ןטלַאהעג .ןרעֿפטנע וצ סָאװ טסוװעג טשינ טָאה יכדרמ

 לטעלב ַא ןסירעג טָאה יז יװ ,ןעלהקֿבר ףיוא טקוקעג ,ןעקנַאד ןייא

 וצ סעּפע ןבילקעג ךיז טָאה רע זַא ,ןוא טַײקעג ייז ,לטעלב ַא ךָאנ

 .טרעהעגוצ טשינ םיא וצ רענייק ךיז טָאה ,ןגָאז

 | :רעטכָאט רעד וצ טדערעג טָאה עלהרׂש

 ןעוועג ,ןעמַאזוצ ןסקַאװעג רימ ןענַײז ישעמַאמ ןַײז טימ ךיא ---

 ..ןֶא זיײוװדניק ןוֿפ סנרָאטרֿבח

 ףיוא טקוקעג רעטסיירד ,ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא טָאה עלהקֿבר

 סנירָאטרֿבח ןעוועג ןענַײז סרעטומ ערעייז סָאװ ,סָאד יװ ,ןיכדרמ

 טרעהעג ,ןסעגרַאֿפ ךיז טָאה יכדרמ .םיא וצ טרעטנענרעד יז טלָאוװ

 -ידעכָאװ ַאזַא טימ ,ןיבר םעד ,רעטָאֿפ ןַײז ןגעוו טדער לדוד 'ר יו

 -- ןרעהנַײא טלָאװעג ךיז ,ןרעיא יד טציּפשעגנָא רע טָאה ,טייק

 :שמש רעד ןעמוקעגנַײרַא טלָאמעד טקנוּפ זיא

 ,ןײגנַײרַא טנָאק ריא ,עשטיא 'ר --

 רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ,טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה עשטיא 'ר

 ,ןייגטימ לָאז רע ,ןיכדרמ וצ טנַאה

 'ר טלעטשעגּפָא לדוד 'ר טָאה -- !םיא וטסֿפרַאד סָאװ ---

 !רעביא ָאד םיא זָאל -- ןעשטיא

 קוצ ַא ןוא ןיכדרמ וצ טדנעוװעג ךיז עשטיא 'ר טָאה -- ,ונ --

 - ..טסליוו וד יװ --- ןעלסקַא יד טימ ןָאטעג
 דוד 'ר ףיוא טקוקעג .טײהנגעלרַאֿפ ַא ןיא ןבילבעג זיא יכדרמ

 טֿבושיעג ךיז ,ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ,ןעשטיא 'ר ףיוא ,ןעל

 ןבילבעג קידלוש סעּפע טלָאװ רע יווװ ,לכיימש םענדָאמ ַא טימ ןוא

 ןטעבעג םיא ַײב טעמּכ ךיז רע טָאה ,ןעלדוד 'ר

 .ןעשטיא 'ר טימ ןייגטימ לעוו'כ ---

 ןטייווצ ַא ןיא ןייג ןעמונעג לדוד 'ר טָאה --- ...טסליוו וד זַא ---

 ןייק טשינ ַײז -- לעווש רעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז ןוא ןַײרַא רעמיצ

 ?טסרעה ,טסַאג
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 םיא עלהרׂש טָאה -- !טױרבטנװַָא ףיֹוא רעכירַא טנַײה םוק ---

 ,ןטעברַאֿפ

 ,טסּוװעג טשינ ןוא ךעלקילג ןעוועג ,טנגעזעג ךיז טָאה יכדרמ

 טָאה רע .םיא טימ ױזַא ךיז ןריסערעטניא ןשטנעמ יד סָאװ רַאֿפ

 זיוה סָאד ,ןשטנעמ יד יו ,טליֿפרעד לָאמ ַא טימ ,ןייגסיױרַא ןעמונעג

 יד ,טײקיטליגכַײלג יד ןענַאטשרַאֿפ טשינ זיולב .טנעָאנ םיא ןרעוו

 .ךַאד ןייא רעטנוא טניוװ ןעמ ןכלעוו טימ ,ןיבר םוצ טײקידעכָאװ
| : 

 טזָאלעג ייז ,ןרעמיצ עכעלטע טריֿפעגכרוד ייז טָאה שמש רעד

 זיא ןילַא רע ןוא ןטרַאװ ןסייהעג ,םירֿפס טימ לוֿפ רדח ַא ןיא ןציז

 ןבילבעג ,ריט סניבר םעד וצ ןעגנַאגעגוצ רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא

 .ןַײרַא ןיהַא לָאמ ןטשרע םוצ טלָאװ רע יו ,טרעהעגנַײא ךיז ,ןייטש

 ,טסעג יד ןעמענֿפױא טעװ יבר רעד יצ ןגערֿפ ןעגנַאגעג רע זיא סָאד

 רעד דוֿבּכה-תארי ַא רַאֿפ סָאװ טימ טרעדנווועג ךיז טָאה יכדרמ

 םיא וצ ךיז טיצַאב ,רָאי קיסַײרד ןיבר ןטימ ןיוש זיא סָאװ ,שמש

 ןגעו טדער לדוד 'ר סָאװ רַאֿפ ,ןרָאװעג * רהשק ךָאנ זיא םיא ןוא

 .לטב רֿבוע ןַא ןגעוו יוװ ,די רחַאלּכ ױזַא ,רעטָאֿפ ןַײז ,ןיבר

 -ענוצֿפױא טרעהעגֿפױא טָאה עלעדנעמ 'ר יוװ רָאי ןצַײרד ןיוש

 -עג םולש וליֿפַא ןטלעז ,רדח רעדנוזַאב ַא ןיא ןסעזעג ,םידיסח ןעמ

 יד .טזָאלעגוצ טשינ םיא וצ ןעמ טָאה םיֿברוקמ רעסיוא ןוא ןעמונ

 זיולב ,קצָאק ןייק ןרָאֿפ טרעהעגֿפױא םידיסח ליֿפ ןבָאה טַײצ עטשרע

 'ר זַא ןעוועג גונעג זיא ייז רַאֿפ .ןבילבעג ןענַײז ןשטנעמ-חומ יד

 ענעסקַאװַאב ,ענעסירעגּפָא ןוא ,טנַאװ רעד רעביא זיא עלעדנעמ

 ןשיליוּפ ןוֿפ רעַײֿפ לסיב סָאד ןטלַאהעגֿפױא ןוא טיהעג ייז ןבָאה

 י ,תודיסח
 טימ טשינ לָאז יבר רעד ,ןקָארשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמֿפױה יד

 ,טיהעג םיא ייז ןבָאה .םידיסח עקירעביא יד ןבַײרטרַאֿפ הרוּת ןַײז

 .סָאװ ,םידיסח יד .ןעמוקוצ טשינ םיא וצ לָאז םלוע ןייק זַא ןעזעג

 ,ןיטשרַאפ וצ רערעװש ךָאנ ,השק רעמ ךָאנ*
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 ןשיט עדמערֿפ ַײב טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ,קצָאק טזָאלרַאֿפ ןבָאה

 ןַײװקיצניײא ןוא טרָאװ תמא ןַא ךָאנ רעבָא טרַאגעג ,תולג טכערעגּפָא

 םוצ וצ טשינ ייז טזָאל ןעמ סָאװ ,ענעדירֿפוצמוא .ןעמוקעגקירוצ

 יד ןכָארבעגֿפױא ,םיׂשמש יד ןבירטרַאֿפ לָאמ ןייא ייז ןבָאה ,ןיבר

 רעבָא ןיוש זיא -- ןיבר ןטרַאּפשרַאֿפ םעד ןעַײרֿפַאב טלָאװעג ,ריט

 טזָאלעג טשינ ,ךיז ןוֿפ ןבירטעג טָאה יבר רעד .טעּפש וצ ןעוועג

 .תוללק עטיוט טימ ןטלָאשעג ,תומַא 'ד ענַײז ןיא ןייטש

 ,טּפעװעגסױא טרעוו תודיסח סָאד יװ ,ןעזעג טָאה עלעדנעמ 'ר

 ַא ןרעוו ןָא-טבייה + לוטש יד .ךוּת ןייק ,טלַאהניא ןייק רעמ ָאטשינ

 ךיז ןבָאה -- טדניװשרַאֿפ תודיסח ןוֿפ הנווּכ עתמא יד .ךַאז-השורי

 -רַאֿפ וצ טרעהעגֿפױא טָאה ןעמ .תוישעמ-תווצמ וצ ןעמונעג םידיסח

 ַא ןרָאװעג סע זיא -- הרוּת סטשעב ןוֿפ תולימה:שוריּפ םעד ןייטש

 | .הששמ-תרוּת
 ןביז עצנַאג .רעצ סיורג ןיא ןעגנַאגעגמורַא זיא עלעדנעמ 'ר

 ,הריקח טימ ,הלבק טימ ןבעגעגּפָא ליֿפ ךיז .תודדובתה טכוזעג רָאי

 סטשעב םעד ןבייהרעד וצ תלוכיב טליֿפרעד ךיז טָאה רע זַא ןוא

 ,ךוּת ַא תודיסח ןשילױּפ םעד ןבעג ,הגרדמ רערעכעה ַא וצ הרוּת

 זַא ,טשינ םיא טײטשרַאֿפ ןעמ זַא ,ןעזעגמורַא טלָאמעד ךיז רע טָאה

 ףיוא רָאנ ,טשינ ךוּת ןייק ןֿפרַאד ,ךיז טימ ןדירֿפוצ ןענַײז ןשטנעמ

 .םדָאה היחי ודֿבל םחלה לע אל -- ןגָאז ןעמ ןָאק עקיצנייא
 ,ןסעגעג טשינ .תוֿבצע סיורג ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא עלעדנעמ 'ר

 ;ןהנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ןעקנורטעג טשינ

 ,םידיסח יד ןעמענֿפױנוצ ןיוש לעוו'כ זַא ןוא ,רעטָאֿפ-עטַאט ---

 -לעוו יד ןיא ייז טימ ןײגקעװַא ,ריד ךָאנ ןעקנעב סָאװ ,ענלצנייא יד }

 יד ,ןָאט עקידניז יד ןלָאז סָאװ ןוא ?ןדירֿפוצ ןַײז ןעד וטסעוװ ,רעד

 .ןענעק וצ ךיד ךַאװש וצ ןענַײז ,ּפָאק ןרעביא תוימשג ןיא ןציז סָאװ

 ןינב ֿבור סָאד ךָאד ןענַײז ייז ןוא ?רעטָאֿפ-עטַאט ,ןָאט ייז ןלָאז סָאװ

 | { ןינק ֿבורו

 .השורייטפאשיבר ןגעק ןעװעג ןענייז םייבר עטשרע יד .עיטסאניד 5
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 םורַא ךַאו עקרַאטש ַא ןטלַאהעג ףיוה רעד טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ

 סָאד ןיוש רע זיא .םיא וצ טזָאלעגוצ טשינ םענייק טעמּכ ,ןיבר םעד

 עקיבוטש יד ןגָארטרַאֿפ טשינ ,ןײלַא רענייא ןסעזעג רָאי עטנצַײרד

 םיא זיא תוֿבצע יד זַא ןוא .ךיז טימ זיולב טבעלעג ןוא ןשטנעמ

 -סיוא יבר רעד טָאה ,(ןֿפָארטעג טֿפָא רעייז טָאה סָאד ןוא) ןלַאֿפַאב

 ,ןוא רעטצנעֿפ סָאד טלַארּפעגֿפױא ,טקיטולבעצ ךיז ,ןביוש יד טקַאהעג

 ןוא ךיז ןוֿפ ןבירטעג ,היח עטרַאּפשעגנַײא ןַא יו ,רענעסקַאװַאב ַא

 זַא ,ןביילג וצ ןעוועג רעווש זיא'ס ןוא .טלעוו עצנַאג יד ןטלָאשעג

 ֿברקמ רעמ טָאה סָאװ ,םימחר זיולב ןעוועג זיא סָאװ ,שטנעמ רעד

 ,טרַאּפשעגנַײא ןציז לָאז שטנעמ רעד ,קידצ ַא יו ןקידניז ַא ןעוועג

 .ןבָאה טשינ ייז רַאֿפ הללק ַא יו רעמ ןוא ןשטנעמ ןגירק טנַײֿפ

 םעד טנֿפעעג שמש רעד טָאה --- !עשטיא 'ר ,לחומ עשז טַײז ---

 .ןײגנַײרַא לָאז רע טנַאה רעד טימ ןזיוועג ןוא ריט סניבר

 "עג ,טרעטיצעג טָאה יכדרמ .ןעמוקעגנגעקטנַא ַײז זיא יבר רעד

 ַא יבר רעד .ןעמונעגּפָא םיא ַײב ןרעװ סיֿפ ןוא טנעה יו טליֿפ

 ןשטנעמ ןשיווצ לָאמ ןייק טלָאװ רע יוו ,רענעסקַאװַאב ַא ,רעניילק

 -ערב עגנַאל טימ טקעדַאב ,ןגיוא עדליוו רָאּפ ַא טימ ,טבעלעג טשינ

 רעקניל רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ןקָאז יד ןיא ןַײרַא ןיא ,ןעמ

 -עגנַײא ךיז ,לקעדוצ ַא ןָא ,קעבַאט טימ עקשוּפ ענרעבליז ַא טנַאה

 םוצ ןָאטעג קעמש ַא ,ןיכדרמ ןיא ךָאנרעד ,ןעשטיא 'ר ןיא טקוק

 :טרעזייבעג ךיז טעמּכ ,ךיז וצ יו ,טגָאזעג ןוא קעבַאט טימ עלעטעקש

 ?רוחב רעד סָאד זיא רעוו ---

 -עג עשטיא 'ר טָאה -- !ןוז ַא סרעבַײרש םהרֿבַא 'ר זיא'ס ---

 .טרעֿפטנע

 ךיז ,ןרעטש ןטרעקַאעצ םעד ןָאטעג שטיינק ַא טָאה יבר רעד

 רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רע טָאה ,טנָאקעג טשינ .ןענָאמרעד טלָאװעג

 :ןָאט ןרעזייב ַא טימ ךָאנ טדערעג ןוא טנַאה

 ...טשינ קנעדעג'כ רָאנ ,טנַאקַאב רימ זיא ןעמָאנ רעד ,טנַאקַאב --

 ןבעגעג ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז לָאמ ַא טימ יבר רעד טָאה -- ..א
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 בָאה'כ ,רוחב רעליווװ ַא ןַײז טסֿפרַאד .ןיוש סייוו'כ --- םולש ןיכדרמ

 ?םיא ךָאנ רשֿפא טסייה ...ןדייז ןַײד טנעקעג

 ךיז רע טָאה ןײלַא ןוא ןלוטש ייוצ טלעטשעג טָאה יבר רעד

 ,לטעב ןֿפױא טצעזעג

 ףיוא ,טנעוו יד םורַא .רעמיצ קיטכיל ,סיורג ַא ןעוועג זיא'ס

 -ַייז ,רעטערב עטלבוהעגּפָא סַײװ ןוֿפ סעצילָאּפ ענעגָאלשעגֿפױנוצ יד

 זיא ץלַא -- ןלוטש יד ,שיט רעד ,לטעב סָאד .םירֿפס ןגעלעג ןענ

 טשינ ךַאז ןייק .רעטערב עטלבוהעג עקיבלעז יד ןוֿפ טכַאמעג ןעוועג

 -ַאט טימ ךעלעטעקש עכעלטע ןגעלעג ןענַײז שיט ןֿפױא .טברַאֿפעג

 רָאּפ ַא ןוא ,טקעטשעג טָאה טכיל ַא וװ ,רעטניט רענעשעמ ַא ,קעב

 ,סרעדעֿפ ענעזדנעג

 ַא יבר רעד טָאה --- ?ןשטַאל ענַײמ ןענַײז ווו ,השמ-לווַאֿפ ---

 ןוא ,ריט רעד ַײב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שמש םוצ ןָאטעג יירשעג

 !תֿפומ-לעב ַא ןרָאװעג טסיב וד ןוא -- ןעשטיא 'ר וצ טדנעוועג ךיז

 ?ַאה ,סױרַא םיקוביד רָאג טסבַײרט

 ַא יו ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא ,ןרױלרַאֿפ ךיז טָאה עשטיא 'ר

 ,טרעֿפטנעעג טשינ רָאג ןוא ,רעקידלוש

 םעד טלָאװעג ייז ,ןשטַאל יד טכַארבעגנַײרַא טָאה שמש רעד |

 ךיז ,טנַאה רעד טימ טּפוטשעגּפָא םיא יבר רעד טָאה ,ןָאטנָא ןיבר

 ַא רעביא ןציז ןבילבעג ןוא ּפָאק ןיא שימ ַא טליֿפרעד ,ןגיובעגנַײא

 -עגסיוא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה יבר רעד .רענעגיובעגנַײא ןַא טונימ

 ןעשטיא 'ר וצ טלקָאשעג ,תוחוּכ ןָא ,רעטרעטַאמעגסיוא ןַא ןוא טכַײלג

 סָאװ רַאֿפ ,ןרעֿפטנערַאֿפ טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יװ ,ּפָאק ןטימ

 :ךַאװש ױזַא זיא רע

 ,םיׂשעמ ןטעברַא עלַא ,עלַא !טרַאּפשרַאֿפ רימ ןבָאה ייז זַא ---

 רעקצָאק יד ןריֿפּפָארַא טשינ לָאז הרוּת ןַײמ זַא ,ארומ ץלַא ךָאנ ןבָאה

 שטנעמ רעד זַא ,טלעוו ַא טדערעגנַיײא ןבָאה ייז !ןסקָא !רשיה-ךרד ןוֿפ

 יז רע טָאה ,טַאהעג ָאי וליֿפַא יז טָאה רע ביוא ,ןוא ? הריחב ַא טָאה

 -ָאעט-רעטלעלטימ רעד ןיא םעלבָארּפ-רקיע ןַא ,ןביילקוצסיוא יירפ טכער '

 ,םבמר ןוא הידעס 'ר ייב לעיצעּפס ,עיגַאל
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 ץלַא סָאד ןוא ןַײרַא טנעה יד ןיא זדנוא ןבעגעגרעביא גנַאל ןיוש

 יד ןוֿפ טלעו יד ןזיילסיוא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,םייבר ,רימ ןבָאה

 ןייק לָאמ וצ ןוא ןעמונעגוצ הריחב יד ןבָאה רימ ,םינואג רענליוו

 ןריט יד ַײב םידיסח ערעזדנוא ןלעטשוצקעװַא טַאהעג טשינ חוּכ

 ,טרעיובעג וליֿפַא ייז טלָאװ ןעמ זַא ןוא .ןרעיוא ערעייז ןרעיוב ןוא

 זיא הגרדמ רעקירעדינ ַאזַא וצ .הֿבהאב ןעמונעגוצ ךיוא ייז ןטלָאוװ

 !ןעקנוזעג שטנעמ רעד

 סנּפָארט סױרַא ןרעטש ןֿפױא ןיבר םַײב ןענַײז ןדייר ןתעשב

 ,עכעלסַײװ ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןֿפײלש עקיטכיזכרוד יד םורַא .סייווש

 ןבָאה ןעמערב יד .ןגער ַא ךָאנ ךעלגנעלש יוװ .ןרעדָא ענעֿפָאלעגנָא

 'ר זיא ,הארמ ןָא ,לעג ןרָאװעג זיא םינּפ'ס .ןגיוא יד טקעדרַאֿפ

 רעד טימ ּפָאק סניבר םעד טרַאּפשעגרעטנוא ,ןעגנורּפשעגֿפױא עשטיא

 :ןטעבעג םיא ַײב ךיז ןוא טנַאה

 ליֿפ וצ טציז ריא זַא ?רעסַאװ לסיב ַא רשֿפא טליוו ריא ,יבר ---

 | !ףיוה ןֿפױא סױרַא לסיב ַא טמוק !בוטש ןיא

 ןעשטיא 'ר ףיוא טקוקעג ,ןעמערב יד ןבױהעגֿפױא טָאה יבר רעד

 :טרעֿפטנעעג ךַאװש ןוא ןגיוא ענעֿפָאלרַאֿפ טימ

 נוק טנַאקעג רָאי ןצַײרד !טרַאּפשרַאֿפ ךימ ןבָאה ייז זַא --

 : !סױרַא טשינ ייז וצ ךיא לעוװ ,רימ ןָא

 ַא סרעַײא ךָאנ טרַאג םלוע רעד זַא ,ךַיײא רעכיזרַאֿפ'כ ,יבר ---

 קוק ַא טגנילעג םענייא ביוא ,ןוא קצָאק ןיא ןכָאװ ּפָא-טציז .טרָאװ

 ךַײא וצ ןעמוק ןדִיי עטסָארּפ .ךעלקילג רע זיא ,ךַײא ףיוא ןָאט וצ

 -- !טקוק ,יבר ,טזָאלרַאֿפ טשינ ךַײא טָאה רענייק .ןלױּפ ץנַאג ןוֿפ

 א רעד -- רעטצנעֿפ םוצ טנַאה רעד טימ ןזיוועג עשטיא 'ר טָאה

 !םידיסח טימ לוֿפ זיא

 -וצ םיא טָאה עשטיא 'ר ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה יבר רעד
 טריצַאּפש םידיסח ןבָאה זַײװכעלרָאּפ .רעטצנעֿפ םענעֿפָא םוצ טריֿפעג

 ןגעקטנַא טעשטשילבעג ןבָאה סעטָאּפַאק ענעסעלטַא יד .ףיוה ןרעביא

 -עג טעמּכ ,ןעירשעגרעֿפַא ןבָאה ןקָאז עסַײװ ,עגנַאל יד .ןוז רעד
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 יד רעביא ןגעלעג ןענַײז תואּפ עטקָאלעג יד .טײקסַײװ ןוֿפ טצילב

 יו ןעזעג ןעמ טָאה ,טקוקעגנַײא טוג ךיז טָאה ןעמ זַא ןוא .ןעלסקַא

 ערעדנַא ַײב ,טלוװירדעגסיוא םידיסח לייט ַײב ךיז טָאה סעלטַא רעד

 ןענַײז ,ןטָאש ןיא ,זָארג ןֿפױא .קַאלשרעטניה רעד ןבילבעג זיולב זיא

 -גורטעג ,* תעדה-חסיה םשל ןטרָאק ןיא טליּפשעג ,םידיסח ןסעזעג

 רענייא רעדעי זַא ,ןעגנוזעג קיצרַאה ןוא ליטש ,טיװעקָא םענייר ןעק

 .ןרעהנַײא טזומעג ךיז טָאה

 םַײב טנעה עדייב טימ טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג זיא יבר רעד

 ןעמונעגּפָארַא טלָאװ ןעמ יוװ ,טייקיטכיל ַאזַא טליֿפרעד ,רעטצנעֿפ

 טקוקעג רע טָאה ןרָאי ןיא לָאמ עטשרע'ס ןוא ,לטַײה ַא ןגיוא יד ןוֿפ

 םידיסח יװ ,ןעזעג טָאה רע .ןטלָאשעג טשינ ןוא םידיסח ענַײז ףיוא

 ,ןֿפָאלש ןוא סנטק-תילט עזיולב יד ןיא ,םיגורה יװ ,ןגיוצעגסיוא ןגיל -

 ןרעביא רעטחומרַאֿפ ַא טגנירּפש לארׂשי רעסעוװורָאב רעד יוװ ןעזעג

 יד ךיז טכערב .ּפָאק םענעסקַאװַאב ןֿפױא לּפַאק םעד טקור ,ףיוה

 רָאלק סעּפע ןיבר םעד זיא .רעצ סיורג טַאהעג טלָאװ רע יוװ ,טנעה

 ןבָאה ןגיוא עכַאװש ענַײז .טכַארטרַאֿפ ךיז טָאד רע ןוא ןרָאװעג

 -ָאּפַאק ענעסעלטַא יד ןוֿפ ןעשטשילב סָאד ןגָארטרַאֿפ טנַאקעג טשינ

 -ערב יד טזָאלעגּפָארַא רע טָאה ,ןקָאז עסַײוװ יד ןוֿפ ןצילב סָאד ,סעט

 רעד יו טרעהעג ,ןשטנעמ ןעייטש םיא רעטניה זַא ,ןסעגרַאֿפ ,ןעמ

 .עכסישּפ ןיא ןעזרעד לָאמ ַא טימ ךיז ןוא טגניז םלוע

 -עגמוא ,שרדמה:תיב ןרעביא ןֿפָאלעג רע זיא רעטחומרַאֿפ ַא

 ַא יװ ןגָארטעג ךיז ,קנעב ןעגנורּפשעגרעבירַא ,סרעדנעטש ןֿפרָאװ

 ןיא ןענַאטשעג םיא זיא סָאװ ,ךַאז עדעי טרַאשעגקעװַא ,טֿפַארק עיור

 טניימעג ,ץַאלּפ טכַאמעג םיא ,טקורעגּפָא ךיז טָאה םלוע רעד .געוו

 רע זיא ןתמא רעד ןיא ןוא ארובה:תדוֿבע ןיא ןָאטרַאֿפ זיא רע זַא

 ןיא ךיז ַײב .ןעמענוב 'ר .ןיבר םעד ןעוועג אנקמ קרַאטש טלָאמעד

 ןַאמ רעגנוי ַא רָאג ךָאנ ,טביולגעג טלָאמעד ןיוש רע טָאה ןצרַאה
 ,רעֿפיט ןינע ןַא טמענַאב ,ןיבר ןרַאֿפ ןדמל רעמ זיא רע זַא ,ןעוועג

 .ןעקנעלּפָא ,ןסעגרַאפ וצ ידכ ,טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעוצּפָא *
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 ,םיא טלעֿפ סעּפע זַא ,טליֿפעג דימּת רע טָאה ןגעוו טסעד ןוֿפ ןוא

 ףרַאד ןעמ ,ןדמל ַא זיא ןעמ סָאװ ,קינייװ זיא יבר ַא ןרעוו וצ זַא

 ןיא לטיווק ַא טמענ רע זַא ,ןוא לטיווק ַא ןענעיילרעביא ןענעק ךיוא

 רעצ סיורג טָאה רע !טשינ רָאג טרָאד רע טעז ,ןַײרַא טנַאה רעד

 ,ןרָאֿפ טשינ רענייק טעוװ םיא וצ זַא ,טכַארטעג ךיז .טַאהעג ןוֿפרעד

 ,םענוב 'ר ַא ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןעמוק טשינ לָאמ ןייק טעוו רע זַא

 רע זַא ,טליֿפעג רע טָאה ,ךיז טימ ןײלַא ןבילבעג זיא רע זַא ןוא

 שינערעקרעביא ןַא ןכַאמ טעװ סָאװ ,טרָאװ סיורג ַא ךיז ןיא טגָארט

 רע .טשעב םעד ןגַײטשרעביא טעװ רע זַא ,טליֿפעג .טלעוו רעד ןיא

 טעװ ןגרָאמ-טנַײה זַא ,ןעוועג רעכיז .ילּכ ַא סעּפע ןכוזוצ רָאנ ףרַאד

 םיא טימ טלעוװ עצנַאג יד טעװ טלָאמעד ןוא ןעניֿפעג ילכ יד רע

 םיא טָאה ןעמ ּוװ ,םידיסח ןשיווצ ןעמוקעג רעבָא רע זיא .ןעגנילק

 ןיא .טרָאװ ַײנ ַא םיא ןוֿפ ןרעה טלָאװעג ,ןַײרַא ליומ ןיא טקוקעג

 רע טָאה .ןענעֿפע ליומ'ס טנָאקעג טשינ ,ןרָאװעג םוטש דימּת רע

 -- ןעוועג ץלַא טרָאד זיא ,קוסּפ ַא טדערעגמורַא לָאמ ַא ָאי ןיוש

 ,טזָאלעגכרוד טשינ ךַאז ןייק ,ךיז טכַאד ,טָאה רע ,תואיקב .,תוֿפירח

 שטיינק םעד ,ןַײז ריבסמ טשינ ןָאק ןעמ סָאװ ,סָאד רקיע רעד רָאנ

 ןטיירב ַא ןוֿפ טייקיטכיל יד ,ןגיוא ענעבױהעגֿפױא יד ,דרָאב רעד ןוֿפ

 טָאה סָאד -- םלוע םעד קרַאטש ױזַא טמענ'ס סָאװ סָאד ,ןרעטש

 םיא רע טָאה ,קוסּפ ןקיבלעז םעד ןעמונעג םענוב 'ר טָאה .טלעֿפעג

 ןבעגעג ,ךעלטרעוו ַײרד-ייוװצ טגָאזעג ,טדערעגמורַא טשינ ליֿפ ױזַא

 ,תויח ןעמוקַאב ,םינּפ רעדנַא ןַא ןעמוקַאב טָאה קוסּפ רעד ןוא לשמ ַא

 -רעביא יז ,הרוּת רעד טימ טקיוװקעג ךיז ןבָאה םידיסח יד !טבעלעג

 ןסקַאװעג זיא םש סניבר םעד ןוא רעדניק ערעייז הלבקב ןבעגעג

 | .רוד וצ רוד ןוֿפ

 רע .רעשל ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא שֿפנ-תמגע טעלעדנעמ 'ר

 -ּפִא ךיז ,ןעקנורטעג טשינ ,ןסעגעג טשינ .ןענרעל טרעהעגֿפױא טָאה

 טשינ טָאה ךַאז ןייק -- רתסנב הרוּת טגָאזעג ,תודדובתה טימ ןבעגעג

 טשינ ןבָאה ,ּפעק עֿפרַאש ,טַײל עגנוי עכעלטע יו רעמ .,ןֿפלָאהעג

 טשינ יבר ןייק לָאמ ןייק טלָאװ רע ,ךעלגעמ .,ןוא .םיא ןוֿפ ןטלַאהעג
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 ַא ,רעטרעקיוהעגנַײא ןַא טלָאמעד ןיוש ,םענוב 'ר ןעוו ,ןרָאװעג

 טשינ הריטּפ ןַײז רַאֿפ רָאי עכעלטע טלָאװ ,טײקטלַא ןוֿפ רעדנילב

 ןסקַאװעגרעבירַא ןיוש םיא ןזיא עלעדנעמ זַא ,שיט םַײב טגָאזעג

 ,ןעוועג גונעג רעטרעוו רָאּפ יד ןענַײז .רעקיוה ןַײז ףיוא ןיוש טציז

 םיא ןלָאז ,םיא ןוֿפ ןטלַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,םידיסח ןטסניימ זַא

 'ר טָאה ןבעל סמענוב 'ר ַײב ךָאנ ןוא ,קצָאק ןיא זיוה ַא ןעיובסיוא

 .יבר ןַײז יו םלוע ןרעסערג ַא טַאהעג עלעדנעמ

 ַײב זַא ,טליֿפעג .םלוע םוצ קיטליגכַײלג ןעוועג רעבָא זיא רע

 יװ ןזָאלרַאֿפ ױזַא טקנוּפ םיא ייז ןענָאק טייהנגעלעג רעטשרע רעד

 ,גונעג זיא'ס .ךיז ןוֿפ םידיסח יד ןבַײרט ןעמונעג ןוא ןעמענוב 'ר

 טימ ןֿפרַאװרַאֿפ ,דניק ַא יו ,םלוע םעד לָאז ןעמ ,טהנעטעג רע טָאה

 -מערֿפ וצ ןײגקעװַא ןוא עמַאמ-עטַאט ןזָאלרעביא רע טעװ ,סעקצַאצ

 -עג זיא רעמ ץלַא ,רעסערג ןרָאװעג זיא םלוע רעד סָאװ ןוא .עד

 עגנוי טימ טלגנירעגמורַא ךיז רע טָאה רעמ ץלַא ,תוֿבצע ןייז ןגיטש

 הציחמ ענרעזַײא ןַא יו ןַײז ןלָאז ייז ,תוחומ עטסֿפרַאש יד טימ ,טַײל

 ,תודדובתה ןגָארקעג ביל טָאה רע .םלוע ןסיורג םעד ןוא םיא ןשיווצ

 זַא ,םלוע לש ונובר םוצ תומוערּת טַאהעג ,ןעמונעג םולש ןייק טעמּכ

 טסָאה וד סָאװ ,הריחב יד ,"וירוענמ ער םדָאה ֿבל רצי; דלַאב יו

 רעד לָאז ךָאנ יװ ָאט --- ןעמונעגוצ ,םייבר ,רימ ןבָאה ,ןבעגעג םיא

 ןייא ןיא רע טלַאה טירש ןוא טירט ףיוא זַא ?ןקידניז טשינ שטנעמ

 ?הטמל המ ,הלעמל המ -- ןגערֿפ

 לארׂשי רעסעוורַאב רעד יו ,רעטצנעֿפ ןכרוד קידנקוק ,טציא |

 ךָאנ םיא טקוק ,ךרוד םיא טזָאל םלוע רעד יװ ,רעטחומרַאֿפ ַא טֿפױל

 טבעל רעמָאט ?סייוו רעוו זַא ,ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא ,ץרא-ךרד טימ

 םורַא ןבָאה ליוו ,לָאמַא רע יוו תוקֿפס עקיבלעז יד רעביא לארׂשי

 -עג ךיז טָאה ,ןעלעדנעמ 'ר ,םיא יו ,םלוע ןסיורג ַא ,םלוע ןַא ךיז

 רע זַא ,אמּתסמ טביילג ןַאמ רעגנוי ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טלָאװ

 ןיבר םעד זיא -- ?עשטיא 'ר ןוא -- -- ןגָאז וצ סעּפע ךיוא טָאה

 טשינ ןיוש ףרַאד עשטיא 'ר זַא ,רעכיז ןעוועג ,ןעמוקעג ןעניז ןֿפױא

 עלַא יד ןלעװ ןגרָאמ ,טנַײה ךעלגעמ .יבר ןיוש זיא רע .המּכסה ןַײז
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 ףיוה ןקידייל ַא ףיוא ןקוקסױרַא טעװ רע .ןַײז טשינ רעמ ָאד םידיסח

 ןריֿפ ,עשטיא 'ר ןציז טעװ ,לטעטש ַא ןיא ,תונכש ןיא ,ץעגרע ןוא

 רע !ןגָאז רע טעװ ,ַײא !הרוּת ןסקָא עקיבלעז יד רַאֿפ ןגָאז ןוא שיט

 -סױרַא קוביד ַא סָאװ רָאנ ךָאד רע טָאה !ךיוא תֿפומ-לעב ַא ןַײז טעוו

 זיולב ןגיוא יד ,םיא ַײב ןיוש ךיז טשטיינק לדרעב סָאד !ןבירטעג

 = -- == -- תווינע

 םיא ַײב טמענ ןעמ יו טליֿפעג .טרעטיצעג טָאה עלעדנעמ 'ר

 יד ,טַײל עגנוי יד סָאװ ,טסיירטעג ךיז .וצ טלַאװעג רעביא סעּפע

 ,סױרַא ייז וצ דלַאב טייג רע .םיא טימ ןבַײלב ןלעװ תוחומ עֿפרַאש

 םורַא םיא טימ ןיוש ךיז טגָארט ,"שודיחק םעַײנ ַא ייז רַאֿפ טָאה

 יבר רעד טָאה ,רשֿפא ןוא ...ןעשטיא טימ ןייג טשינ ןלעװ ייז ...ןרָאי

 ונובר םעד ןזַײװ ,לציּפש ַא ןָאטּפָא רָאג רשֿפא ,ןעלכיימש ןעמונעג

 רע טמענ ליוו רע זַא ןוא ?םיא ןוֿפ ףיקּת רעמ זיא רע זַא ,םלוע לש

 יד ןוא יבר רַאֿפ םיא טכַאמ ,ץרָאה-םע םעד ,לארׂשי ןסעוורָאב םעד

 ןביילג ,םיא רַאֿפ ןגייב ךיז ןלעו סעטָאּפַאק ענעסעלטַא יד ןיא עלַא

 ,..!םימשה ןמ זיא'ס זַא

 טלָאװ רע יו ,ןָאטעג רעטיצ ַא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה יבר רעד

 -עג ןוא טקַיורַאב דלַאב ךיז ,ןשטנעמ ךיז רעטניה טרַאװרעד טשינ

 :ןעשטיא 'ר וצ טגָאז

 ךימ ןלעוו ייז ,וטסגָאז סָאװ .ָאה ..!סױרַא רימ טימ םוק ---

 ?ןרעהסיוא

 לָאז רע יצ טגערֿפעגנָא טשינ םענייק ַײב ךיז טָאה עשטיא 'ר

 טנֿפעעג ,םערָא ןרעטנוא ןעמונעג םיא טָאה רע .ןריֿפסױרַא ןיבר םעד

 .רעמיצ ןוֿפ סיױרַא םיא טימ זיא ןוא ריט יד

 .ןעגנַאגעגכָאנ זיא יכדרמ'

 -עגסיוא זיא ףיוה ןֿפױא ןזיװַאב ךיז טָאה יבר רעד יוװ ךַײלג

 טָאה יבר רעד .טנעה ענעטכָאלֿפעג ןוֿפ טייק ַא םיא םורַא ןסקַאוװ

 ךירדמ טָאה רע עכלעוו ,טַײל עגנוי עקילָאמַא יד ןוֿפ ליֿפ טנעקרעד

 -ערג ץלַא טרעוו ןטניה ןוֿפ םלוע רעד יו ןעזעג ,תודיסח ןיא ןעוועג

 ףיוא טייטש ןעמ .ןעלקניוו עלַא ןוֿפ ףיונוצ ךיז טמוק ,טסקַאװ ,רעס
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 יד רעביא ךיז טבייה ןעמ .ּפעק ענעסיררַאֿפ טימ לגענ ץיּפש יד

 ןרָאװעג עלעדנעמ 'ר זיא .םיא ףיוא קוק ַא ןּפַאכ וצ יבַא ,ןעלסקַא

 .ןעמוקעגסורַא זיא רע סָאװ וצ ןסעגרַאֿפ ןוא טרירעג

 ףןעשטיא 'ר ַײב טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,יבר רעד

 חומ רעד .רעגנִיי טליֿפרעד ךיז ,טכַײלגעגסיױא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה
 סָאװ ,תובשחמ ערעװש יד יוװ ,קיטכיזכרוד ןרָאװעג םיא ַײב זיא

 ןסעגעגנַײא ךיז ,רָאי ןצַײרד ןוֿפ ךשמ ןיא ןבילקעג ןטרָאד ךיז ןבָאה

 ןעז וצ ץלַא ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןענורעצ ןטלָאװ ,רעוװַאשז יוו

 יד טימ ןעזעג ,ןעמערב יד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע .טלוב ןוא רָאלק
 יװ ,קנַאדעג ןזיולב ןטימ חוּכב ןעוועג .ןלַײמ ףיוא ןגיוא עטכַאמרַאֿפ

 טליֿפרעד .רעמייב ,רעזַײה ,ןשטנעמ ןלעטשוצרעביא ,רעכַאמֿפושיּכ ַא

 רע ןוא סיֿפ ענַײז רעטנוא ןוֿפ ןעמיװשוצרעֿפַא ןָא-טבייה דרע יד יו

 רעביא ןיוש רע טייטש טָא .רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןבייה ךיז טמענ

 -רַאֿפ רע רעמ סָאװ ,ךיז טבייה רע רעכעה סָאװ ןוא ּפָאק סמלוע םעד

 ביוטש םעד טשוק .םלוע רעד ךיז טסקַאוװעצ רעטיירב ץלַא ,ךיז טֿפיט

 ןעגנעה רעבָא טבַײלב ,ןרערט טימ ּפִא םיא טשַאװ ,סיֿפ ענַײז ןוֿפ

 טשינ םיא טזָאל ,סיֿפ ענַײז םורַא טייק עטרעוװַאשזרַאֿפ ערעווש ַא יוו

 ןגיוא יד ןיא ןעלדניווש טמענ ךייה יד ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא .ּפָא

 טּפעלש *עמשנו הועענ , ןטלַא ןטימ ןוא םלוע רעד ךיז טקערשרעד

 | ,דרע רעד ףיוא ּפָארַא קירוצ םיא רע

 טָאה ,ןעמערב יד טזָאלענּפָארַא טָאה עלעדנעמ 'ר ןעוו ,טציא

 ןגָארטעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,טרָאװ עסיורג סָאד יװ ,טליֿפרעד רע

 הטרח רעטעּפש ןוא ןַײז הּככמ טלעװ יד טימרעד טלָאװעג ,ךיז ןיא

 -עג םיא ןעמ טָאה ,ןגָארקעג הטרח טָאה רע יװ ךַײלג ןוא ,טַאהעג

 רע טָאה ,טרָאװ עקיבלעז סָאד ,םיא ַײב ןעמונעגוצ סע ןוא טֿפָארטש

 ךיז טלקיוװ ,םיא ןוֿפ טַײוװ ןלַײמ ןליונק ןָא ךיז טבייה ,טליֿפרעד

 -יילעג סיורג ַא זַא ,טביילג ןוא הדיל ילֿבח יד טליֿפ רע .רעדנַאנוֿפ

 -עג טָאה רע ןעמעוו ,םלוע םעד ןבעג דלַאב רע טעװ טרָאװ טרעט

 -י ,ךיז ןוֿפ טגָאי

 יד זַא ,רעכיז ןעוועג .ןענַאטשעג יבר רעד זיא רעטלַארטשעצ ַא
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 .ןעוועג טינ יבר ןייק רָאג רע זיא טציא זיב זַא ,ןעמוקעג זיא טַײצ

 ןעזרעד טָאה רע .ןרעװ הלגתנ רע טייג טציא טָא .טרַאנעג ןײלַא ךיז

 ,םיא ןיא טנערב סָאװ ,טרָאװ ןטילגעצ ַא ןוֿפ ןַײשּפָא םעד ךיז רַאֿפ

 יװ טליֿפ ,ךיז רע טסוהרַאֿפ טָא .ןַײרַא זדלַאה ןיא ךיז טרַאּפש סָאװ

 ,םידיסח יד זַא ןוא ןעמַאזוצ טרָאװ ןטימ ןריובעג טרעוװ "ילּכ; יד

 ,ןַײשּפָא ןזיולב םעד ךיז ןיא ןּפַאזנַײא ןלעװ ,םורַא םיא ןעלגניר סָאװ

 .ןרעוו טרעטַײלעג ןיילַא ןוֿפרעד ייז ןלעוו
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 ..פעק רעביא ןיבר םוצ געװ א ןגָאלשעגכרוד ךיז דש ַא יװ ...

 ףעטיװעקטיװ ןופ גנונעכייצ |

 טימ טצירּפשעג ,טצילבעג טָאה ןיבר םַײב חומ רעד יװ ןוא
 -נַײא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םלוע ןרעביא יװ ,ןעזרעד רע טָאה ,רעַײֿפ
 סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעזעגסיוא ןוא ןָאטעג טשינ ריר ןייק ךיז ,טסערּפעג
 -ֿפיונוצ ךיז ןבָאה רעמייב יד ּוװ ,דלַאװ רעטגַײװצעצ רעטלַא ןַא יו
 סָאד .שינעֿפעשַאב ענדָאמ ַא ןסקַאװעגסיױא זיא ,טנַאװ ַא ןיא ןסָאגעג

 ,ריֿפ עלַא ףיוא טנַאװ רעד רעביא ןכירק ןעמונעג טָאה שינעֿפעשַאכ
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 ןיבר םוצ געוו ַא ןגָאלשעגכרוד ךיז ,דש ַא יװ ,טנוה רעטַאלדוק ַא יו
 יד טנֿפעעצ רעטיירב יבר רעד טָאה .לסקַא רעביא ,ּפעק רעביא

 ןלַאֿפעגּפָארַא םולח ןיא טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג לסיירט ַא ךיז ,ןגיוא

 -רעד .ןעמוקעגסױרַא זיא רע סָאװ וצ טנָאמרעד ךיז .גרַאב ַא ןוֿפ

 'ר טָאה ,םיא וצ ךיז טרַאּפש רע יוװ ,לארׂשי ןסעוװרָאב םעד טנעק

 ,דרע יד ךיז רעטנוא טליֿפרעד קירוצ עלעדנעמ

 -סקַא עכעלטע ףיוא ןציז ןבילבעג זיא לארׂשי רעסעוורָאב רעד

 טקוקעג ,ּפעק טימ םי םעד ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא טלָאװ רע יװ ,ןעל

 "אב ַא טנֿפעעצ ,ןיבר ןֿפױא ןגיוא עקידרעַײֿפ ,עצרַאװש ענַײז טימ

 טימ ןוא ,ןעגנילשנַײא טלָאװעג ןצעמע טלָאװ רע יוװ ,ליומ ןסקַאוװ

 .:טלקַײקעגסױרַא רעטרעוװ יד ךיז ןבָאה דחּפ ַא

 !הֿבושּת וט ,יבו רעקצָאק --

 ןוא טגיועצ ךיז טָאה םלוע רעד .למרומ ַא ןרָאװעג זיא סע

 -ַײז ןעלמַײרטש .ןבייה ןעמונעג ךיז ןבָאה טנעה .םי ַא יװ טשיורעג
 ןסעװרָאב םעד םורַא ןֿפרָאװרַאֿפ ןעמ טָאה ןעלטרַאג .ןגױלֿפעג ןענ
 -עג זיא לארׂשי רעסעװרָאב רעד .ןּפעלשּפָארַא טלָאװעג םיא ,לארׂשי
 ןגיובעגסיוא רעקרַאטש ךיז ,ןעלסקַא עַײרטעג עכעלטע ףיוא ןסעז
 םיא טשינ יװ ,טלמרומ םלוע רעד סָאװ ,טקוקעג טשינ ,ןיבר םוצ
 ןדייר ןעמונעג רעכעה ןוא ,טניימעג ןעמ טלָאװ

 טימ עא ,סאֿבוסו-ללוז רעוװועשרַאוו יד ,םידיסח ענַײד --
 ...םודס-יׂשעמ ּפָא-ןעוט ,רעבַײװ עדמערֿפ

 .ןגירשעגסיוא רעצעמע טָאה --- !ּפָארַא םיא טּפעלש --

 !םינּפ -תוזע םעד ,ןדייר טשינ םיא טזָאל ---

 !לטרַאג ַא טימ ליומ'ס םיא טּפוטשרַאֿפ ---

 ּ!םינּפ ןרעביא למַײרטשי'ס ןָא םיא טוט ,ױזַא טָא ,טַײל עגנוי --
  ,לּפַאק ןיא ןייטש ןבילבעג זיא סָאװ ,דיסח רעטלַא ןַא טָאה --
 | ףעירשעג רענעדירֿפוצ ַא ,למַײרטש סָאד ןבעגעגקעװוַא

 ליטש זיא סע זיב טרַאוװעג ,טנַאה ַא ןבױהעגֿפױא טָאה יבר רעד

 ,ןלַאֿפּפָארַא עקליּפש ַא טרעהעג טלָאװ ןעמ זַא ,ליטש יױזַא ,ןרָאװעג

 :םידיסח יד ַײב ןטעבעג ךיז ןוא
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 ףדייר רע זָאל ,טשינ םיא טעּפעשט ,ור וצ םיא טזָאל --

 טשינ ,טיירדעג ךיז .קִיור ןבילבעג טשרמולּכ זיא םלוע רעד

 וצ לארׂשי ןסעוורָאב םעד טיירג טונימ עדעי ןעוועג ,ןענַאטשעגנַײא

 טניוש רע זַא .םיא רַאֿפ ןקָארשעג עקַאט ךיז ןבָאה ליֿפ .ןסַײרעצ

 -רָאב רעד ?דיסח ַא רַאֿפ ןבָאה ארומ רע טעװ ,ןיבר םעד טשינ

 טנֿפעעצ ,זדלַאה ןגנַאל םעד טקערטשעגסיוא טָאה לארׂשי רעסעוו

 רעכעה ךָאנ רע טָאה ,טריסַאּפ טשינ רָאג טלָאוװשס יװ ,ןוא ליומ'ס

 :ןעִירשעג

 ריד ףיוא ןעמענ טסלָאז ,יבר רעקצָאק ,טַײצ יד זיא טציא ---

 .זַא ןהנעט ,ןיליֿפּת יד ןֿפױקרַאֿפ תוחומ עֿפרַאש ענַײד !הֿבושּת ַא

 ענייש ענױזַא !לוזה-ליזב קצָאק ןיא גרַאװרעדעל ןעוועג זיא רָאי סָאד

 -רַאֿפ ךיז ןבָאה רעציּפַארג רעב םייח ןוא רעוויצרַאּפ שריה יװ ןדִיי

 וצ טשינ געט ַײרד ךיז ַײב טכַאמעגּפָא ןוא ,יבר ,ריד ףיוא טקוק

 ןבָאה טעװ סָאד יוניש ַא רַאֿפ סָאװ ןעז טלָאװעג ,ןיליֿפּת ןייק ןגייל

 ּפָארַא-טריֿפ ,ץישבייא לאינד ,םעדייא סלדוד ןַײד !םלועה-רדס ןֿפױא

 יד טָאה רע ?טסגַײװש וד ןוא רשיה-ךרד ןוֿפ טַײל עגנוי עטסעב יד

 תניחבב זיא עטתינולּפ ןַײז זַא ,הדעו םע לּכ ינֿפב ןגָאז וצ הזעה

  ,יבר רעקצָאק ,סיוא ךיז יירד !ןיימ ךיא סָאװ טסייוו וד ,"ןיּפנַא ריעז,

 ַא םיא ַײב טעב ,עשטיא 'ר ,רודה-קידצ רעד טייטש ריד רעטניה

 ;// * ! הֿבושּת

 -ַאב ןעמ יװ ןרעה טנָאקעג טשינ ,טרעטיצעג טָאה עשטיא 'ר

 טלָאװעג ,ביוטש ןיא םיא רַאֿפ ןגיוצעגסיוא ךיז ,ןיבר םעד טקידייל

 .עלעדנעמ 'ר זיא רודה-קידצ רעד זַא ,םלוע םעד ןזַײװ םעד טימ

 זיא סע רעוו טרעדַײלשעג ,ךיז ןוֿפ טּפוטשעגּפָא םיא יבר רעד טָאה

 ןטליש וצ ןבױהעגנָא ןוא טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג רָאנ םיא

 זַא ,טביולגעג .ןקָארשרעד םלוע רעד ךיז טָאה תוללק סניבר ןרַאֿפ

 -סיב ךיז ןעמ טָאה .םיא וצ ייוו זיא ,הללק ַא טלַאֿפ סע ןעמעוו ףיוא

 טעמּכ יבר רעד זיא םורַא עלַײוװ ַא ןיא ןוא ןקור ןעמונעג זַײװכעל

 ןענַאטשעג זיא עשטיא 'ר .ןײלַא רענייא ףיוה ןטימ ןיא ןבילבעג

 ןעוועג םעלַא ןיא טלָאװ רע יװ ,טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד .,ןבענרעד
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 םענייא ןיא ץלַא טָאה ,ןטסױֿפ עטשטעוװקרַאֿפ טימ ,יבר רעד .קידלוש

 ;ןטלָאשעג ,םלוע םעד ןעִירשעגכָאנ ,סיֿפ יד טימ טעּפוטעג

 סָאװ !טעֿפרשרַאֿפ טרעוו ?רימ ןוֿפ ריא טליוו סָאװ ,ןסקָא --

 טמענ !:טשינ יבר ןייק ןיב'כ ?רימ ףיוא טצעזעגנָא ךיז ריא טָאה

 ?טרעה ריא ,רָאי עצרַאװש ידלַא וצ טייג ןוא ןעשטיא ךַײא

 ןעמוקעגסױרַא לדוד 'ר ןיא ,ןעירשעג ױזַא טָאה יבר רעד יו

 -קעטש ענעשמַאז עכייוו רָאּפ ַא ןיא ,רענעֿפָאלשרַאֿפ ַא ,בוטש ןַײז ןוֿפ

 :טנַאה ַא רַאֿפ רעטָאֿפ םעד ןעמינעגנָא ןוא ,ךיש

 ןייטש וצ טנוזעג טשינ זיא'ס ףַײרַא בוטש ןיא םוק ,עטַאט --

 !ףוז רעד ףיוא ריד רַאֿפ

 שרוקיּפַא רעד 5 לטיּפַאק

 ןוֿפ טײרדעגקעװַא יכדרמ ךיז טָאה ןרערט וצ זיב רעטרירעג ַא

 רַאֿפ ןַאטעג ייוו רעייז טָאה םיא .ןיילַא רענייא ןביילב טלָאװעג .םלוע

 יד רעביא ןעגנַאגעג ,ןעשטיא 'ר ןטימעגסיוא טָאה רע .ןעלעדנעמ 'ר

 ערעווש יו טליֿפעג ןוא ,טַײז ַא ןיא ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,רעצעלק

 ,םיא טֿפור ןעמ יו טרעהעג טָאה רע .םיא רעביא ךיז ןגייל תוֿבשחמ

 | ,טיירדעגסיוא ךיז קידנליו טשינ ןוא לוק סלאומש טנעקרעד

 טלכיימשעג לאומש טָאה -- ?עשטיא 'ר ריד טלעֿפעג יוװ ,ונ --

 !לארׂשי ןסעװרָאב ןרַאֿפ רעכעלרעֿפעג ךָאד זיא רע --

 .טרעֿפטנעעג טשינ ןוא טקוקעגנָא םיא טָאה יכדרמ

 לאומש טָאה --- ףיוה ןֿפױא ָאד הנותח רעצנַאג רעד ןיא זַא --

 שינ ןעוו !ּפָאק סעשטיא 'ר טקעמשעג טָאה -- ןציה ןעמונעג ךיז

 םלוע ןצנַאג ןרַאֿפ טַאהעג הזעה יד טשינ קינרסומ רעד טלָאװ ,רע

 ןיימ ןעשטיא 'ר ,וינע רעד יו ןוא ףיבר םעד ןכַאמ וצ שיײֿבמ יױזַא

 טָאה יבר רעד ?סיֿפ יד וצ ןעלעדנעמ 'ר ןלַאֿפעג ךָאנרעד זיא ,ךיא

 טָאה -- עקַאט ,ונ !טנכייצעגסיוא םיא ןעק ,טּפוטשעגּפָא רעבָא םיא

 ןַאמ רעגנוי ַא םורַא-טייג --- ץַאל ַא רַאֿפ ןיכדרמ ןעמונעגנָא לאומש
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 ?ןענרעל ןעק רע זַא .סָאװ ָאט ..ןגיוא עטצָאלגרַאֿפ רָאּפ ַא טימ

 'ר ,ןֿפָא ריד גָאז'כ ?תויוועה עכלעזַא ןכַאמ ןעמ ףרַאד !ךיוא ןעקיכ

 !ןלעטשּפָא טשינ ךַאז ןייק רַאֿפ ךיז טעװ רע !יבר ןרעװ ליוו עשטיא

 זיא'ס ןוא .ליומ וצ ליומ ןוֿפ ןגָארטעצ טרעוו סנַײז טרָאװ סעדעי

 ?רעמ טסֿפרַאד !תֿפומ ַא ןכַאמ ןלָאז ייז ,ןָאט ץענעג ַא לָאז רע גונעג

 עצנַאג יד ןוא ,קצָאק ןיא זיא עשטיא 'ר יו ,טשינ גָאט ןייק ךָאנ

 וטסגָאז סָאװ .ַאה !םיא וצ ךיז ןבַײלק ,אמזוג ןָא ,רעבַײװ טָאטש

 ןעמונעגֿפױא טשינ רעבַײװ ןייק טָאה עלעדנעמ 'ר ?ףיורעד

 ןיב'כ -- ןסירעגרעביא יכדרמ םיא טָאה -- !ןַײא ךיז רעה ---

 ּווװ וטסייו רשֿפא .טשינ ךימ טסולג ןײגמײהַא ןוא קירעגנוה טיוט

 ?ןסַײבוצרעביא סעּפע ןגירק ָאד ןָאק ןעמ

 טָאה -- ףריֿפ ןיוש ךיד לעווכ ,םוק .ךיא סייוו יאדווַא ---

 טימ טזָאלעג ךיז ןוא לֿברַא ןַא רַאֿפ ןיכדרמ ןָאטעג ּפעלש ַא לאומש

 | .ןייג םיא

 יד ןיא ןסעזעג ןענַײז סרעמערק יד .קרַאמ ןיא ןַײרַא ןענַײז ייז

 -עג ןוא ןסנָאװ יד ,ךעלדרעב יד טַײקעג ,עטמולחרַאֿפ בלַאה ןריט

 ןַא ןענַאטשעג זיא טימ רעד ןיא ּוװ ,קרַאמ ןקידייל ןֿפױא טקוק

 -עג ךיז ןבָאה סמערוט יד .סמערוט עכיוה ייווצ טימ הלֿפיּת עטלַא

 -עג ןענַײז קרַאמ םורַא .ןַײרַא למיה ןיא םימלצ ערעייז טימ ןטינש

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ךעלזַײה עטכעלַאקעג עניילק ןענַאטש

 ןעזסיוא ךעלזַײה יד טכַאמעג טָאה סָאװ ,הלֿפיּת עקיזיר עטלַא יד

 -גנִיי הרֿבח ַא .ןלַאֿפעגנַײרַא ָאד תועט ַא ךרוד יװ זיא ,רענעלק ךָאנ

 יד וצ ךעלּפעק יד ןסיררַאֿפ ,קרַאמ םעד ןֿפָאלעגכרוד ןענַײז ךעל

 ףיוא ןַײא גָאט ןדעי טקניז הלֿפיּת יד זַא ,רעכיז ןעוועג ןוא םימלצ

 .ןַײרַא דרע רעד ןיא רָאה ַא

 -עקעטש יד טימ ןדִיי עכעלטע ןענַאטשעג ןענַײז זױהטָאר םַײב

 ַא ןעמוקעגנגעקטנַא זיא סע .טסעומשעג ןוא סמערָא יד רעטנוא ךעל

 ,לכיט טרילָאק ַא ןעמונעגסױרַא ,ליומ ןיא יורטש ַא טימ רחוס-האוֿבּת

 -דנרעק עכעלטע וצ ןעמונעג טָאה םלוע ןוֿפ רעדעי ןוא טנֿפעעג סע

 ,תוניֿבמ טגָאזעג ,טכַארטַאב ייז ,ךעל
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 ןרעביא טריצַאּפשעגמורַא לױֿפ ןבָאה רעניה .ליטש ןעוועג זיא'ס

 טָאה לדנעה גנוי ַא .לבענש יד טימ ,סעקּפַאל יד טימ טכוזעג ,קרַאמ

 עטיור עניילק סָאד טלעטשעגֿפױא ,יירק ןקידתוזע ןַא טזָאלעגסױרַא

 -האוֿבּת יד .ןוה רעטרעיַאב ַא ךָאנ ןגָאי ןעמונעג ךיז ןוא למעק

 טָאה סָאװ ,לדנעה םעד טקוקעגכָאנ ,ןסעגרַאֿפ ךיז ןבָאה םירחוס

 דלַאב .הלֿפיּת רעד רעטניה ריא טימ ןדנּוװשרַאֿפ ,ןוה יד טגָאיעג

 רעייז טימ טייקליטש יד ןסירעגרעביא ,ןביוט ןגױלֿפעגנָא ןענַײז

 טַײז ןייא ןוֿפ ךיז קידנעלקַאװ ,טייקיור ַא טימ ןגָארטעג ךיז ,ןעקרָאװ

 -עגנָא טָאה טייקיורג רעייז ,טײקסַײװ רעייז ןוא ,רעטייווצ רעד ףיוא

 .ןגיוא יד רעביא טעלגעג םענ

 ,ןיכדרמ טלעטשענּפָא לאומש טָאה -- !ףיוש רימ ןענַײז טָא ---

 ןוֿפ חיר ַא .רָאדירָאק ןרעטצניֿפ בלַאה ַא ןיא ןַײרַא ןענַײז ייז

 -גוט יד .רעמינּפ יד ןיא ןָאטעג גָאלש ַא טָאה דעמ ןוא קינָאה ,ןַײוװ

 קנעשנַײװ ןיא .קיּפעלק ןעוועג זיא טֿפול יד וליֿפַא ,טנעו עלעק

 לטרַאג ןיא סעלָאּפ עטרעשַאקרַאֿפ טימ סָאבעלַאב רעד ןענַאטשעג זיא
 טנעוו יד ףיוא ,ןַײרַא רעמע ןַא ןיא סַאֿפ ַא ןוֿפ ןַײװ טּפַאצעג ןוא

 סרעגעי ייווצ ןוא ןָאעלָאּפַאנ רעטעװעקַאילבענּפָא ןַא ןעגנַאהעג זיא

 יז ןזַא ,טרַאשענּפָא סַײוװ ױזַא ןעוועג זיא עגָאלדָאּפ יד .ןטרָאכ טימ

 ןיא טריֿפעג טָאה סָאװ ,ריט רענעֿפָא ןַא ךרוד .טדנעלבעג שזַא טָאה

 לּפַאק ַא ןיא דיי רערעטלע ןַא יו ןעזעג ןעמ טָאה ,רעמיצ ןטייווצ ַא

 לשיט ןקידכעלַײק ַא ַײב ןוא ךַאש ןיא הררׂש ַא טימ טליּפשעג טָאה

 טימ לאומש .ןַײװ רעזעלג רעביא ןקַאילַאּפ ייוצ ןסעזעג ןענַײז

 "ייק זַא ןעזעג .לשיט ןקיטַײז ַא ַײב טצעזעגקעוװַא ךיז ןבָאה ןיכדרמ

 :שיט ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא יכדרמ טָאה ,רעטנוא טשינ טמוק רענ

 ?ןסַיײבוצרעביא סעּפע ןגירק (ךַײא ַײב ןעמ ןָאק ,רעטעֿפ ---

 טרעהעגֿפױא טשינ דִיי רעד טָאה -- ?ןסע ריא טעװ סָאװ ---

 -- ןוגינ ַא טימ ןענעכערוצסיוא ןביוהעגנָא ןוא ןַײװ םעד ןּפַאצ וצ

 ..סנזדנעג לטרעֿפ ַא ,עלעקשטַאק ןטָארבעג שירֿפ ַא בָאה'כ

 -עגרעביא םיא יכדרמ טָאה -- !עלעקשטַאק בלַאה ַא טיג --
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 ךיוא טיג -- לטעצ עצנַאג סָאד ןענעכערסיוא טזָאלעג טשינ ,טקַאה

 | !ןרעיוז ,ןַײװ לגירק ַא

 :ַײברַאֿפ ,סַאֿפ רעד ןוֿפ ןַארק םעד טײרדרַאֿפ טָאה דִיי רעד

 .רעמיצ ןוֿפ סיױרַא זיא ןוא ןיכדרמ ןיא טקוקעגנַײא טוג ךיז קידנעייג

 ,ןַײרַא דלַאב זיא ןגיוא עקידנכַאל יד ןיא רָאה קָאל ַא טימ לדיימ ַא

 ,עקשטַאק עקירַאּפ ,עניורב ַא טלעטשעגקעװַא ןוא שיט םעד טקעדעג

 ,טיטעּפַא טכַאמעג טָאה סָאװ

 למעז יד ןוֿפ ןסירעג ,ןַײװ ךעלזעלג וצ ןעקנורטעגסיוא ןבָאה ייז

 ַא ךָאנ יו ןסעגעג ןוא ךיויטָארב רעד ןיא ןעקנוטעג ייז ,רעקיטש

 ךיז ,טגײלעגֿפױא טליֿפעג ךיז ,ןרָאװעג טַאז ךיג זיא לאומש .תינעּת

 -עגנָא ליטש ןוא רעטנוא טשינ טרעה רענייק יצ ,טקוקעגמורַא

 : ןביוה

 זיא'ס .ןדייר ריד טימ טלָאװעג גנַאל ןיוש בָאה'כ ,טסייוו ---

 זַא ,טקרעמַאב לָאמ עכעלטע בָאה'כ .ןעמוקעגסיוא טשינ ץלַא סעּפע

 | - .ןרָאװעג זיא רימ טימ סָאװ ,ךיז טסשודיח ,סיוא ךימ טסדַײמ וד

 ךָאנ ךיז ,ןיכדרמ וצ טקורעגוצ רעטנענ לאומש ךיז טָאה ָאד

 ןיא ןטלַאהעג טָאה רע זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ ןוא טקוקעגמורַא לָאמ ַא

 רעד טימ ןגָאלשעג ךיז טלָאװ רע יװ ,ןרעטש ןטימ ןשטיינק ןייא

 .טשינ יצ ,ןדייר ָאי לָאז רע יצ ,העד

 טסּוװעג טשינ ןוא טסוהעגּפָא לאומש טָאה -- !רעה ָאט -- = |
 ,רימ טימ ןַײז םיּכסמ טשינ וליֿפַא טסעװ ביוא --- ןבייהוצנָא יוו

 ,ךיד ליוו'כ !דייר יד ןגָאלשרעביא טשינ רימ טסלָאז ,ךיד ךיא טעב

 -רעד רָאנ ריד ליוו'כ !רשיה-ךרד ןוֿפ ןריֿפּפָארַא טינ .,הלילחו סח

 -עג ךירדמ ךיד טָאה סָאװ ,יבר רענעזעוועג ַא סנַײד ,ךיא יו ןלייצ

 !יירעתוטש ַא זיא ץלַא סָאד זַא ,ןענוֿפעגסױא טָאה ,תודיסח ןיא ןעוו

 ריאמ 'ר ךָאד זיא !דלודעג בָאה ,ע ?סנטַײצ ַײב ןיוש ךיז טסמירק

 םוחּת ַא רעביא ,ןהױֿבא ןב עשילא ,ןיבר ןַײז ןעגנַאגעגכָאנ ךיוא

 םיא ַײב טנרעקעג ןוא דרעֿפ ַא ףיוא ןטירעג זיא רענעי ןעוו ,תבש

 ?ןָא ױזַא ךימ וטסקוק סָאװ ! הרוּת

 !ןעשילא וצ .ךיז טסכַײלגרַאֿפ וד זַא --
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 -גַײרַא לאומש טָאה -- !לשמ רענעגנולעג ןייק טשינ סע זיא --

 -- טלכיימשעג ענדָאמ ןוא ןעלסקַא יד ןשיווצ ּפָאק םעד טּפַאכעג

 רע טָאה -- ןגָאז ריד ךיא ליוװ ? ןיימ'כ סָאװ רעבָא ךָאד טסייוו וד

 ןעװ זַא -- טסנרע ןרָאװעג ןוא טכַײלגעגסױא לָאמ ַא טימ ךיז

 ַא ןָא רעדניק יד טימ רעבַײװ יד רעביא-ןזָאל םידיסח רעטנזיוט

 ןענָאק ןלָאז ,ןיבר םוצ קעװַא ךיז ייז ןּפעלש ןיײלַא ןוא טלעג ןשָארג

 ןוֿפ ֿבור סָאד ...?ןלייצרעד טשינ ךָאד ךיא ףרַאד ריד ,ןָאט בעל ַא

 ןיבר םַײב זַא ןסייו !זיא יבר ַא סָאװ טשינ לָאמוצ ךָאד ןסייוו ייז

 הקשמ לזעלג ַא ןעמ טגירק ןסע .הסנרּפ לוע ןוֿפ רוטּפ ןעמ זיא

 ןוא רעדניק ןוא בַײװ ןטימ ןציז ןעמ לָאז סָאװ וצ ָאט ,טשינ טלעֿפ

 םידיסח יד ןטלָאװ ? רעגנירג ןבעל'ס זיא ָאד זַא ,ןרעװ טצרַאװשרַאֿפ

 ןייא ןיא ךיז ןטלַאה .טשינ ךיוא ןענרעל ייז זַא !טנרעלעג שטָאכ

 ןעמ טעװ ,ךנּת לטיּפַאק ַא "לביטש; ןיא ןענרעל ריבורּפ !ןחומ

 רעמערָא ןַא טסיב ביוא ןוא .סרוקיּפַא ןַא ףיוא יווװ ןקוק ריד ףיוא

 -ַאּפ לָאמ ןייא טשינ ןיוש טָאה'ס .שטעּפ ןּפַאכנַײרַא וטסעוװ ,רוחב

 טזָאל רע סָאװ ,טכערעג טַײז ןַײז ןוֿפ זיא "ףיוהק רעד ןוא !טריס

 קעװַא אלימב וטסייג ,םיאיֿבנ יד וטסנרעל .ךנּת ןייק ןענרעל טשינ
 ...! ןקיליײה ַא ןיא יװ ןיבר ןיא ןביילג וצ ףיוא-טסרעה ,תודיסח ןוֿפ
 יד רעױּפ ַא ַײב טניֿפעג רע זַא ,לידֿבהל ,!:זדנָאשק רעשילױּפ ַא

 טָאה חלג רעד סָאװ ,ןוֿפרעד ךיז טמענ סָאד .וצ יז רע טמענ ,לביב

 רעד ביוא זַא ,ארומ טָאה רע --- "ףיוה; רעד יוװ ,ארומ ױזַא טקנוּפ

 ,זדנָאשק ןיא ןביילג ןרעהֿפױא רע טעװ ,לביב יד ןענרעל טעװ רעױּפ

 -נָא רעדיוו ןוא ןַײװ לזעלג ןַײז ןעקנורטעגסיוא טָאה לאומש

 | | : ןביוהעג

 םעד ןוא !הרוּת יד יװ רעקילייה ייז ַײב זיא רהוז רעד זַא ---

 וצ טַאלג הלוגס ַא ייז ַײב זיא'ס זַא ? ייז ןעײטשרַאֿפ ,וטסניימ ,רהוז

 סָאװ ,דָיי רעתמא ןַא !טשינ טסײטשרַאֿפ וד ןעוו וליֿפַא ,רהוז ןגָאז

 ךָאנ .רהוז ןייק ןענרעל טשינ רָאג רָאט ,ארובה-תודחא ןיא טביילג

 .הלג ?
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 סָאװ ,דָיי ַא זַא ? שולש ןיא ןביילג ןדִיי זַא ,סיוא-טמוק רהוז םעד

 ,קנַאדעג םעד ןזָאלרעד רָאג רע ןָאק יװ ,ןימַאמ ינַא גָאט ןדעי טגָאז

 טדער ןעמ זַא ?סנייא ןיא ַײרד טניימ -- ?דחא 'ה ,וניהולא 'הע זַא

 "עב רימ ןענַײז סָאװ טימ ָאט ,טָאג ַײב *עמַאמ, ַא ,*עטַאט; ַא ןגעוו

 -רַאֿפ רע טָאה -- רהוז ןיא טרָאד טייטש יװ ?ןטסירק רַאֿפ רעס

 ףיוא רָאה ענעֿפרָאװעצ יד ןּפוצ ןעמונעג ךיז ןוא גיוא ןַא טשטעווק

 לּכחו ...הניכשל אֿפוג אתינדַאו ,היוהל אֿפוג תראֿפת, -- עבמָאג רעד

 סע זיא ,ךיד ךיא גערֿפ ,ונ -- * "ארמוגב אדיחַאד אֿבהלשּכ ...דחא

 ,תוואּת ,ףוג ַא ייז ַײב טָאה ,אוה-ךורב ,טָאג זַא ?ַײרענידנצעג טשינ

 ..שטנעמ ַא ,לידֿבהל ,

 ןגעלעג זיא סָאװ ,לכיימש םעד ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה יכדרמ

 רע סָאװ ,ןעוועג לחומ טשינ םיא .םינּפ ןבלַאה ןקניל סלאומש רעביא

 ןטילעג ןוא .רהוז ןֿפױא רקש ןסואימ ַא טכַאמעג סָאװ רָאנ טָאה

 ןיא טלַארטשעגֿפױא טָאה סעּפע ןרעֿפטנע טשינ םיא ןָאק רע סָאװ

 ךיז טלדנַאה ָאד זַא .טכערעגמוא זיא לאומש זַא ,רעכיז ןעוועג .םיא

 ,ןיינ .לכׂש ןטימ ןעמענַאב םיא ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןינע ןַא ןגעוו טשינ

 ןיא טלַאװק סע יװ ,טליֿפעג טָאה רע !לכׂש ליֿפ וצ ןיוש טָאה לאומש

 תלוכיב טשינ רעבָא זיא ,טַײרש ,רעביא ךיז טסיג ,דילג סעדעי םיא

 לָאז רעטייווצ ַא זַא ,ױזַא רעקיטש ענעסירעגּפָא יד ןדניבוצֿפױנוצ

 -ּפָארַא ןעמ טָאה תוימשג יד ןעמענוצקעװוַא ףיוא זַא .ןַײז גיׂשמ ךיוא

 ןוא .ףוס-ןיא ןַא ןבילבעג זיא'ס זיב ,שוֿבל ַא ךָאנ שוֿבל ַא ןעמונעג

 ןַא וצ טריֿפרעד ,ןעגנַאגעג רעטַײװ ךָאנ ןענַײז תוחומ עֿפרַאש יד

 ץמש ַא ןעּפעשטוצ טשינ הלילחו סח לָאז שטנעמ רעד יבַא ,"ןִיַא;

 ?יירענידנצעג ןגעוו ןַײז ָאד ןָאק דייר ַא רַאֿפ סָאוװ ָאט --- תוימשג ןוֿפ

 ןסירעגרעביא ,טנַאה רעד ַײב טּפַאכעגנָא ןלאומש טָאה יכדרמ

 . טַײװ וצ זיא קנַאדעג ןַײז זַא ,הׂשעמ תעשב טּפַאכעג ךיז .דייר יד

 זיא ףוג םענופ טייקנייש יד * -- .חוכ ןייא ןיא טקינייארַאפ תוחוכ יירד ?

 סע זיא לאמפ ןוא .,הניכש רעד רַאפ זיא טייקשיטעטסעיאמ יד ןוא טָאג רַאפ

 א ,ליוק ןטימ ךיז טקינייארַאפ סָאװ םַאלּפ א יװ ...סנייא
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 ןשקע רעד טָאה ןגַײװש וצ טָאטשנַא ןוא .ןרָאװעג טשינ ,ןֿפָאלרַאֿפ

 ןוא םירוסי עשיזיֿפ ןטילעג טלָאװ רע יוװ ,טמירקרַאֿפ ךיז םיא ןיא

 ;טכַארטעג טשינ ןצנַאג ןיא טָאה רע סָאװ ןגעוו ,סָאד טגָאזעגסױרַא

 וליֿפַא רָאנ ,םיאיֿבנ יד ַײב רָאנ טשינ וטסָאה עקיבלעז סָאד --

 .,ןיליֿפּת לש רשק םעד ןהשמ ןזיוועג טָאה טָאג זַא ןוא ! םיאנּת יד ַײב

 ? ןיליֿפּת טגייל ןיילַא טָאג זַא ,ןגָאז וצ ןלַאֿפנַײא ןצעמע סע טעוו

 סָאד -- ןקידנע טזָאלעג טשינ םיא לאומש טָאה -- ...ע --

 טרעוו'ס ּוװ ,ךנּת ןיא רעטרע עלַא יד !שרעדנַא סעּפע ןצנַאג ןיא זיא

 -ןֿבא רעד טגָאז ,שטנעמ ַא ןגעוו ,לידֿבהל יוװ ,טָאג ןגעוו טדערעג

 -ַײװ ךָאנ טייג םבמר רעד ןוא *ןװאה תא רבשל זיא'ס זַא ,ארזע

 ןיליֿפּת לש רשק ןַײז ןזיועג ןהששמ טָאה טָאג זַא ,טגָאז ןוא רעט

 תוגרדמ עלַא ,טָאג רעטניה טייטש סָאװ ,ץלַא זַא ,הצילמ-ךרדב טסייה

 טָאג ,תיטרפ-החגשה יד רָאנ ,ןֿפַײרגַאב רע טעוװ םיא וצ ןריֿפ סָאװ

 ַא ךָאד זיא'ס ...ןַײז גיׂשמ טשינ לָאמ ןייק שטנעמ ןייק טעװ ,ןיײלַא

 רעֿפיט ַא -- טנעה יד ןעמונעצ לאומש טָאה -- קנַאדעג רענייש

 הׂשעמ עצנַאג יד זיא ,טסליוו וד זַא ,טדערעגקירוצ ןוא ...ףויער

 ."שורדה לע ןיכמוס ןיא; ןוא שורד ַא יו רעמ טשינ רשק ןטימ

 טיײקשירַאנ עטסנעלק יד ךָאד זיא ,םידיסח יד ַײב ,ייז ַײב רעבָא

 - ןידמע ֿבקעי 'ר וליֿפַא ,טשינ טסייוו וד זַא ! הרוּת-ירתס -- רהוז ןוֿפ

 -לעטשעגנַײרַא ןענַײז רהוז ןוֿפ רעצעלּפ ליֿפ זַא ,טגָאזעג ןיוש טָאה

 .טלעוו ַא טימ ןסַײרוצנַײא ךיז טכַײל ױזַא זיא'ס זַא ,טשינ ןיימ .עט

 סױרַא רע זיא רַאֿפרעד .עטיוט טימ ןסַײרוצנַײא ךיז זיא רערעווש ךָאנ

 ,ץישבייא ןתנוי 'ר טימ המחלמ רענעֿפָא ןַא ןיא

 ? ןדייזרעטלע סלאינד 'ר טימ ---

 ןיא ,ףושיּכ ןיא טקידלושַאב םיא טָאה ןידמע ֿבקעי 'ר .ָאי --

 זַא ןוא ,?יֿבצ יתבש ּתּכ רעד ןוֿפ רענייא זיא רע זַא ,ירענידנצעג

 "ענפיוא ןענעק סע לָאזמ זַא ,ןײטשרַאפ וצ ןבעג ,רעיוא םעד ןענעפע *

 ,(סעקיניבצ יתבש) עדנאב ,התיכ ,עטקעס * -- .ןעמ
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 -ַאט רעמ זיא ..,? םיקתהל הֿפוס זיא ,םימש םשל זיא הקולחמ יד

 ןועמש 'ר טשינ זיא רהוז ןוֿפ רבחמ רעד זַא ,טשינ קֿפס ןייק עק

 | ..רעכיז ףיוא סע סייוו ןעמ .יאחוי ןב

 .רעטשימעצ ַא ןציז ןבילבעג יכדרמ זיא רעטרעוו עטצעל יד ַײב

 טזָאל רע סָאװ רַאֿפ ,טשודיחעג ךיז ,ןלאומש ףיוא טקוקעג טָאה רע

 ,ןסיו טלָאװעג טשינ רעייז ןוא ,שטַאּפ ןייק ּפָארַא טשינ םיא

 ביוא זַא ,ליֿפעג'ס טַאהעג .רהוז ןוֿפ רבחמ רעתמא רעד זיא'ס רעוו

 -רעד לָאמ ַא טימ ךיז טָאה רע .דַיי סיוא רע טרעוװ ,ןסיוו טעוו רע

 ןלאומש טזָאלעג טשינ ןוא ןסעגרַאֿפ ךיז ,ןעשטיא 'ר ןיא טנָאמ

 | : רעטַײװ  ןדייר

 טקישעגוצ ןעשטיא 'ר ןעמ טָאה רעטניוװ ןרָאי ַא רַאֿפ ,טסייוו

 םדָא תודלוּת; ןסייהעג ,ךיז טכַאד ,טָאה'ס .רֿפס ַא ןַײרַא דלַאװ ןיא

 ַא ןרָאװעג רע זיא ,רֿפס סָאד ןעמוקַאב טָאה עשטיא 'ר זַא ."לעילב

 ןבָאה רימ סָאװ ,ארמג טַאלב םעד טקידנעעג טשינ .רעטלמוטעצ

 ֿבקעי 'ר זיא סָאד זַא ,טגָאזעג רימ .ןענרעל ןטימ ןיא ןטלַאהעג

 רע .ןתנוי 'ר לבוקמ םעד ןגעוו תואיצמה-רקי ַא ,רוביח ַא סנידמע

 טשינ םענייק ,רדח ןַײז ןיא ןסילשּפָא םיא לָאז'כ ,ןטעבעג ךימ טָאה

 רע רעדייא .רוביח םעד ןענעיילרעביא טעװ רע זיב ,םיא וצ ןזָאלוצ

 יד ןיא ןרערט טימ רע טָאה רֿפס ןרעביא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה

 ןּפעלקוצ טשינ ךַאז ןייק םיא וצ ךיז לָאז סע ,טָאג ןטעבעג ןגיוא

 תעל-תעמ ַא .ןתנוי 'ר ףיוא סטכעלש ןעמ טדער רוביח ןיא ביוא

 -עג רע זיא ,סױרַא זיא רע זַא ,ןוא רוביח ןרעביא ןסעזעג רע זיא

 רָאג םיא וצ ךיז טָאה סע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג ,טגײלעגֿפױא טוג ןעוו

 ,רוביח רעסואימ ַא זיא'ס זַא ,טגָאזעג רימ ןוא ,טּפעלקעגוצ טשינ

 !ןענעייל טשינ סע ףרַאד דַיי ַא

 -- טלכיימשעג לאומש טָאה -- ...רוביח םעד ןעזעג בָאה'כ ---

 ,סָאמ יד טּפַאכעגרעביא לסיב ַא טָאה ןידמע ֿבקעי 'ר ,ןַײז ןָאק'ס

 ןגיז רענײא ףוסל טעװ ,ךַאזטָאג ַא רעביא זיא הקולחמ יד ביוא*
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 יז ַײב טרעװ ַײרעתוטש רעדעי זא .ןעוועג טכערעג זיא רע רעבָא

 -סױרַא לאומש טָאה -- לרֿפס ַא ךיז ַײב ךיא בָאה טָא !הרוּת-ירתס

 ענעדנובעגנַײא-טשינ עטלַא רָאּפ ַא ענעשעק רעד ןוֿפ טפעלשעג

 ,ןויח רענייא ,יבר ַא סנתנוי 'ר זיא ןוֿפרעד רבחמ רעד -- ךעלטעלב

 -רעד טכַאמ ןעמ ןוא הּפ-לוֿבינ ןעמ טמענ ,ףאונ ַא ,קיניֿבצ-יתבש ַא

 זיא'ס !ןכָארקרַאֿפ זיא ןעמ ּווװ ,עז ,ןעייל ,ַאנ !? אדיחיד אזד ַא ןוֿפ

 ! תונז זיא'ס .ַײרענידנצעג ןוֿפ רעגרע

 .:טנעילעג טָאה יכדרמ

 הּתַעו ,אֿפוגד םירֿבאל םימוד םינוציחה םילּכה לכׂש עד ..,

 שיא םא הנהו ,םינשיּכ היתניכשו ה"בקה םיֿבשוי תולגב וניתונועב

 לע רֿבאו הֹּפ לע הֹּפ ,די לע די םיִׂשיו םדחיל וצריו םינשי וּתשאֹו

 ןיאו ,הווַאּת וב ןיא ןשיהו םינשי םה ןעי ,ֿבוט גוויז הׂשעי אל ,רֿבא

 וילא ךושמיו ותוא ררועי םא לֿבַא ,הװַאּתה ררועל בל-תחמׂש וב

 םמצעמו דחי וחמׂשיו ,ומצעמ גווזל אוה ררועתי זַָא ,המשנה
 / 8 וׂשעי

 םעד םיא טֿפױלרַאֿפ סָאװ ,הּפילק ַא ןלאומש ןיא ןעזעג טָאה רע

 ןרעטַאמ וצ םיא יבַא ,ןכַאז עװַאקישט סיוא-טכוז ,ךיז טצייר ,געוו

 -טבייה רע זַא ,ןבעגוצ טלָאװעג טשינ .תרגרג ןיא ןבַײלקרַאֿפ וצ ךיז

 :טרעזייבעג טעמּכ ךיז ןוא ,רעִירֿפ יו שרעדנַא ןכַאז ןעז וצ ןָא

 ןַא וצ וצ טייג ןעמ הנווּכ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ךיז טדנעוו'ס --

 ַײב זיא הנווּכ יד ןוא ,לאומש ,שטנעמ רעטכעלש ַא טסיב !ןינע

 ..ןייר טשינ ריד

 יייז םילכ צקידנסיורד עלַא זַא ,וטסלָאז ןסיװ * -- .דיחי ןופ דוס רעד /?

 ,תולג ןיא דניז ערעזדנוא רעביא ,דניצַא ןוא ,ףוג םענופ םירבא יד וצ ךיילג ןענ

 ןַאמ ַא בא טָא ןוא .קידנּפָאלש יװ הניכש יד ןוא אוה ךורב שודקח טציז

 ןרעװ ןעמוקַאב טשינ טעװ ... ןייז דחימ ךיז ןרעגַאב ייז ןוא ןפָאלש בייוו ןייז ןוא

 ךיז יײז ןלעװ ... ןכאװפיוא טעװ רע בוא רָאנ ... גנוטפצהַאב צטוג ןייק

 ...ןעיירפ ןעמַאזוצ
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 םיא טָאה -- ?ןטיײקשירַאנ טסדער וד זַא ,שטָאכ טסייוו ---

 | ,ןסירעגרעביא לאומש

 וד -- טרעֿפטנעעג טושּפ יכדרמ טָאה -- !ךעלגעמ ץנַאג --

 ַא רעביא ריד טימ ךיא ץיז .טײקשירַאנ ַא זיא'ס זַא ,רעבָא טסייוו

 סָאװ טשינ סייווכ ןוא דייר עקידלכׂש ענַײד וצ וצ ךיז רעה ,העש

 ,המכח יד רימ גיוט סָאװ ...דייר'כ ןעמעוו טימ טשינ סייוו ,טסליוו וד

 !ןטלַאהַאב ארחא ארטס יד ךיז ןָאק ריא רעטניה זַא

 -עגסיוא ,ןרױלרַאֿפ ךיז לאומש טָאה רעטרעװ עטצעל יד ייב

 םיא וצ טשינ יװ ,טכַאמעג ןסיוו טשינ ךיז ,קילב סיכדרמ ןטימ

 :טצעזעגרָאֿפ קידנעלמַאטש ןוא ,טדערעג ןעמ טלָאװ

 ,ץלַא סָאד ןוא ?ןעװעג טכערעג ןידמע ֿבקעי 'ר זיא ,ונ -

 רעד ,טגָאזעג רעִירֿפ ריד בָאה'כ זַא .רהוז ןוֿפ ךיז טמענ ,רימ ביילג

 ,ןָאטעג םורק ַאזַא ךיז וטסָאה ,יאחוי ןב ןועמש 'ר ןוֿפ טשינ זיא רהוז

 .ןילַא ןזָאלרעביא ךימ ןוא ןלעטשֿפױא ךיז טסייג ,טניימעג בָאה'כ זַא

 רימ ,טסקנעדעג ,רעמ טסכיורב !ןעוװעג רעסעב טשינ ךיוא ןיב'כ

 ןיא םיא טסניֿפעג ??"ןירימט הלגמ, םעד טנרעלעג ןבָאה עדייב

 קיליײה ,טלַא ןַא זיא סָאד זַא ,סַײװ דיסח רעדעי ןוא לביטש ןדעי

 לעוו'כ זַא ןוא ...? ןבירשעגנָא סע טָאה אנּת ַא רַאֿפ סָאװ סייוו'כ ,רֿפס

 קיצנַאװצ ןייק טלַא טשינ ךָאנ זיא ?ןירימט הלגמ , רעד ,ןגָאז ריד

 -עגנָא םיא טָאה דיי רענַאיצילַאג ַא רָאנ ,אנּת ןייק טשינ ןוא ? רָאי

 סָאװ רַאֿפ ,ךעלגעמ זיא סָאד זַא ? ףיורעד וטסגָאז סָאװ ,ַאה ? ןבירש

 ןבירשעג טשינ טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר זַא ,ןַײז ךעלגעמ טשינ לָאז

 םעד ןעק ,לסָאי 'ר ,ןתוחמ ןַײד ! רוסָא ,סַאּפש'כ טסניימ ? רהוז םעד

 ַא ,ריֿבג ַא ,דַיי רעלָאּפָאנרַאט ַא זיא רע ."ןירימט הלגמ, ןוֿפ רבחמ

 טקניז קלָאֿפ ַא יו ,טסעז ?סַאּפש ןרעסערג ַא ןעמ ךיורב .ליּכׂשמ

 -בַײלג ןַײז ןעמ ןָאק ,רעטנוא-טייג ,ַײרעתוטש ןיא גָאט וצ גָאט ןוֿפ

 רעביא ,"לוטש; רעד ןיא טגיל טייקשידַיי עצנַאג סָאד ?קיטליג

 סָאװ ווירב ענייז ,(1839--1773) לרעּפ ףסוי ליכשמ ןופ קרעװטּפיױה סָאד ?
 ,ףיוא-ןצייר סָאװ סעידָארַאּפ עפרַאש ,םידיסח יד סיוא-ןכַאל
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 .יבר ןרעוו ליוו רעדעי ןעד ,ןגָאלש ןייא ןיא ךיז טלַאה ןעמ רעכלעוו

 ?ןָאטעגּפָא טָאה לדוד םיׂשעמ ַא רַאֿפ סָאװ ,טסּוװעג טסלָאװ וד ןעוו

 טשיוטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,הרֿבח רעד ןוֿפ רענייא ןעוועג ךָאד זיא רע

 סלאינד ,רעטכָאט עטסטלע ןַײז זַא ,טסעומש ןעמ ןוא ,רעבַײװ יד טימ

 רעסעוורָאב רעד זַא ,טסניימ וד ?לאינד ןוא .ענַײז טשינ זיא ,בַײוװ

 דיסח ןייא טשינ !ןָא טשינ ךיז טבייה ?ןגיל ַא טגָאזעג טָאה לארׂשי

 יז ןעק ךיא ,ענעגושמ עבלַאה ַא ,בַײװ סלאינד זַא ,ןגָאז ריד טעוו

 רעד ןיא הארי ַא ןַײרַא טגייל ןעמ זַא ..,1 ןיִפנַא ריעז תניחֿבב זיא

 טָאה רענעי ?ןקנַארֿפ רַאֿפ רעסעב לאינד זיא סָאװ טימ ָאט ,האמוט

 ַא טָאה לקינייא סצישבייא ןתנוי 'ר ןוא עשטַאװַא עקילייה ַא טַאהעג

 ךירדמ זדנוא ןענױשרַאּפ עכלעזַא ןלָאז !ןיּפנַא ריעז תניחֿבב בַײװ

 ?זענ יד רַאֿפ ןדִיי טלעוו ַא ןריֿפמורַא ,ןַײז

 -קעװַא קירוצ ךיז ,לקנעב ןוֿפ ןָאטעג בייה ַא ךיז טָאה לאומש

 :רערעדנַא רעד ןיא טנַאה ןייא טּפַאלקעג ןוא טצעזעג

 קעװַא ףרַאד ןעמ !ּפמוז םעד ןוֿפ ןסַײרסױרַא ךיז ףרַאד ןעמ ---

 ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז טרָאד .ןַײמ-םַא-טרוֿפקנַארֿפ ןייק יצ ןילרעב ןייק

 ערעדנַא ןעמ טנרעל םידומיל עשידִיי ץוח ַא ּוװ ,תוֿבישי עסיורג

 ןרַאֿפ ןעמענ ךיז רימ ןֿפרַאד ,קירוצ ןעמוק ןלעוו רימ זַא ןוא .ןכַאז

 ,טשינ ךוּת ןייק ןֿפרַאד ,ןרױלרַאֿפ ןיוש ןענַײז עטלַא יד .רוד ןגנוי

 .רוד ןגנוי ןרַאֿפ ןעמענ ךיז ןֿפרַאד רימ !ןֿפנָארב ָאד זיא'ס יבַא

 - -עלטע ןַארַאֿפ ןענַײז ָאד !ןענרעל ליֿפ ןיילַא רימ ןֿפרַאד רעִירֿפ רָאנ

 -וצ ךָאו ַא לָאמ עכעלטע ךיז ןעמוק רימ .םיליּכׂשמ טַײל עגנוי עכ

 ךיוא וטסנָאק ןלעוװ טסעוו וד זַא .ןסעומש ,ןעמַאזוצ ןענעייל ,ףיונ

 ,זָאנ רעד רעטניה ןיבר םעד ,קצָאק ןיא ,ןכַאל טסעװ .ןעמוקרעבירַא

 דשוח זדנוא ןלַאֿפנַײא טשינ טעװ םענייק .ץַאלּפ עטסרעכיז סָאד זיא

 ןזָאל םירוחב עשידִיי סָאװ ,ןמיס רעטכעלש ַא זיא'ס ,טסייוו .ןַײז וצ

 ןלוּפ ןוֿפ ןעמ טגעלֿפ לָאמַא .ןַײרַא טלעו רעד ןיא רעמ טשינ ךיז

 דנַאלשטַײד ןוא עינַאּפש ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ תוֿבישי יד ןיא ןזָאל ךיז

 ,רוטַאינימ ַא ,טַאמרָאפ םעניילק ןיא דליב ַא*?
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 -ואג עריא טַאהעג טָאה טָאטש עסיורג עדעי !טדערעגּפָא ךָאד זיא

 ןעוו ,רימ ךיז טכַאד לָאמ ליֿפ .תוֿבישי עריא ,םידמול עריא ,םינ

 ךיא טלָאװ ,סמרּוװ ןיא יצ ץעמ ןיא ןרָאֿפ וצ טנַײה וליֿפַא םוק'כ

 ,רעזַײה יד ,ןסַאג יד טנעקרעד ,רעמינּפ עטנַאקַאב ןֿפָארטעג טרָאד

 ,טָאטשטרובעג ןַײמ ןיא ןעמוקעגקירוצ טלָאװ'כ יו ,םישרדמייּתב יד

 לָאמ ןייק טרָאד ןיב'כ שטָאכ .ןזָאלרַאֿפ טייהרעניילק בָאה'כ .סָאװ

 שידִיי קיטש ַא זיא םלוע-תיב רעדעי ,ןייטש רעדעי .ןעוועג טשינ

 | : !ףןבפל

 ןוֿפ ,טשודיחעג ךיז ןוא לאומש רעדנַא ןַא ןעזרעד טָאה יכדרמ

 -תיב ַא וצ ץרא-ךרד ןוא עביל ליֿפ ױזַא שטנעמ םַײב ךיז טמענ ןַאוו

 ןקידעבעל םוצ האנׂש ןוא ןעניגרַאֿפ טשינ ַאזַא ןוא ןימלע

 קילב ַא עלַײװ עדעי ןֿפרָאװעג .ןרָאװעג ןגיושטנַא זיא לאומש

 טַײז ןַײז ףיוא ןיוש םיא טָאה רע זַא ,רעכיז ןעוועג .ןיכדרמ ףיוא

 :ןסעגרַאֿפ סעּפע טלָאװ רע יוװ ,ןָאטעג ּפַאכ ַא לָאמ ַא טימ ךיז ןוא

 !הֿבוט לקיטש ַא ריד וצ בָאה'כ ,ָאי --

 ? סָאװ --

 רע ,ליּכׂשמ רעטלַא ןַא זיא ,לסָאי 'ר ,ןּתוחמ ןַײד יוו ױזַא ---

 ךעלגעמ רשֿפא טלָאװ ,"םיּתעה-ירוּכיב; םעד טציטשעג ךָאנ טָאה

 ..יוצ ,ןילרעב ןייק רימ רַאֿפ ווירב ַא ןגירק םיא ןוֿפ טסלָאז וד ,ןעוועג
 ...זיוה ןיא םיא וצ ןריֿפנַײרַא ךימ טסנָאק וד ןעוו

 סעּפע ןָאק רע סָאװ ,ןדירֿפוצ ןעוועג יכדרמ זיא -- !טוג --

 .ריד ןגעוו ןגָאז טנַײה ךָאנ םיא לעוו'כ -- ןָאט םיא רַאֿפ

 -כָאט סרעקנעש םעד ןענַאטשעג זיא רעטצנעֿפ םענעֿפָא םַײב

 סָאװ ,ךעלדיימ יד ןוֿפ ענייא .ךעלדיימ ייווצ טימ טדערעג ןוא רעט

 ַא טימ ןיכדרמ ףיוא ןזיוועג טָאה ,ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ןענַײז

 : רעגניֿפ

 !סעומש ַא ןריֿפרַאֿפ םיא טימ ףרַאד ןעמ !לגנַיי ןייש ַא --

 סרעקנעש םעד טָאה -- ..ןַאמערָא ןייק טשינ ,סױא:טזַײוװ ---

 .ןבעגעגוצ לדיימ
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 ןָאטעג ּפַאלק ַא קידנליו טשינ ןוא טלכיימשעג טָאה יכדרמ

 | .ןעמוקעגוצ זיא לדיימ סָאד .רעלעט ןיא לּפָאג ןטימ

 .טגערֿפעג יכדרמ טָאה -- ?ךַײא טמוק סָאװ ---

 סָאװ .ןַײװ לגירק ַא ,עקשטַאק עבלַאה ַא טַאהעג טָאה ריא ---

 יכדרמ זַא ,ןַײרַא ןגיוא יד ןיא טקוקעג םיא לדיימ'ס טָאה --- ?ךָאנ

 .ןרױלרַאֿפ שזַא ךיז טָאה

 .למעז ---

 .עלעבענש ַא טכַאמעג לדיימ'ס טָאה --- !ןדליג ףניֿפ ---

 -ַצנעֿפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא ןטיױש-סעברַא לקישָאק ַא טימ דַיי ַא

 טָאה ,ףיוה ןֿפױא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ךעלדיימ יד ןוֿפ ענייא .רעט

 :ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ןטיוש ןשָארג ַא רַאֿפ טֿפױקעג

 !ּפַאכ ,ערמעט ---

 ןבָאה ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה לדיימ סרעקנעש םעד רעדייאו

 ןבָאה ךעלדיימ יד .םינּפ סיכדרמ רעביא טגיילעצ ךיז ןטיוש שכעלטע

 ,ןטלַאהַאב ךיז ןוא רעטכעלעג ַא ןיא ןסָאשעגסיױא

 ךיז קידנעלקַאװ קַאילָאּפ רערעטלע ןַא ןַײרַא זיא רעקלַא ןוֿפ

 :געװ םעד לדיימ סרעקנעש םעד טלעטשרַאֿפ ןוא
 !ןָאט שוק ַא ריד זומ'כ ,ַאלחרד ַאננַאּפ ---

 !ןעּפַארדסױַא ןגיוא יד ןַאּפ םעד לעוו'כ --

 טימ טצָאלגעג רעטלַא רעד טָאה -- ?טשינ ךָאנ טסליװ וד --

 זַא ,דוֿבּכ ַא ןַיַז ריד ַײב ףרַאד'ס -- ןעמונעגמורַא יז ןוא ןגיוא יד

 סרעמשטערק ַא ןָאט שוק ַא ליװ ,יקסניּפרַאק :: ינשזָאמלעיװ ,ךיא

 ! רעטכָאט ַא

 :טימ רעד ןיא ןַײרַא זיא יכדרמ

 ! ןֿפָאלש ןעמ טייג ,רוּכיש זיא ןעמ זַא ---

 !ךַאטס ,ייה ?וטסגַאװ יוװ ,1? שזרַאשטַאלַאכ וד ---

 .קַאילָאּפ רעגנוי ַא סױרַא זיא רעקלַא ןוֿפ

 .די-עטָאּפַאק (קידנקידיײלאב ,ןושליקזוח) ** -- .,רעטצַאשעגכיוה !?
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 -ַאב טָאה רע !דַיי ןטַאװעכרַאּפ םעד סיש .,ךַאטס ,םיא סיש ---

 .סיקסניּפרַאק יד ןוֿפ ברעה ןשילױּפ ןטלַא םעד ,ןטַאט ןַײד טקידייל

 -טנַא טסלָאז ,טלעג ןבעג ריד לעוו'כ !טנוה ַא יװ ,ךַאטס ,םיא סיש

 ! םיא סיש ,עקירעמַא ןייק ןֿפױל

 לָאז רע ,קַאילָאּפ ןגנוי םַײב ןטעבעג ךיז טָאה רעקנעש רעד

 ךיז ,ןַײרַא טנַאה רעד ןיא ןָאטעג שוק ַא םיא ,רעטָאֿפ םעד ןעמענוצ

 .ןיכדרמ ףיוא טרעזייבעג

 זַא ,רעקנעש םעד ןסױטשעגקעװַא ,טרעטיצעגֿפױא טָאה יכדרמ

 לָאז יוג רעגנוי רעד טַאהעג קשח .טנַאװ רעד ףיוא ןלַאֿפעג זיא רענעי

 | :טרזחעגרעביא לָאמ עכעלטע ןוא ןבייהנָא םיא טימ

 !בוטש ןיא םיא ןעמ טלַאה ,רוּכיש ַא עטַאט ַא טָאה ןעמ זַא --

 ךיז ,רוּכיש בלַאה ,ןוז רעד טָאה -- !עינַאּפ ,עינַאּפ רעבָא --

 ,םערָא ןרעטנוא רעטָאֿפ םעד ןעמונעג ןוא עקימורַא יד ַײב ןטעבעג

 טרעהעגֿפױא טשינ רעטלַא רעד טָאה --- !םיא סיש ,םיא סיש --

 עוורוק יד טשינ ןעוו --- סמערָא סנוז ןוֿפ ןסירעג ךיז ןוא ןענהװַאג וצ

 -בַא טלָאװ טלָאמעד ..ןדִיי עלַא טעגרהעגסיוא ןמה טלָאװ ,ַאקרּתסא

 טקידיײלַאב טשינ ןטלָאװ ןדִיי ןוא טַאהעג טשינ קנעש ןייק ָאד קעמַאר

 עוורוק יד טשינ ןעוו :;סיקסניּפרַאק יד ןוֿפ ברעה ןשילוּפ םעד

 ...ַאקרתסא

 טנַאקעג טשינ .קנעשנַײװ ןוֿפ סױרַא יכדרמ זיא רעטקידיײלַאב ַא

 ףרַאד ,ןכַאװש םעד ןָא-טֿפַײרג אנוש ַא ןעוו זַא ,ךיז טימ ןכַאמ םולש

 רע .ןַײז רַאבקנַאד ךָאנ ןוא הֿבהַאב ןעמענוצ ,ּפָאק םעד ןגייבנַײא רע

 ,ןֿפַײרגַאב טנָאקעג טשינ .םלוע לש ונובר םוצ תומוערּת טַאהעג טָאה

 רשוי ַאזַא ןוֿפ רע ליוװ ,רשוי טסייה סָאד ביוא ןוא .זיא רשוי רעד ּוװ

 יו טליֿפעג .טיײג רע ןיהּוװ טסּוװעג טשינ טָאה רע .ןסיוו טשינ

 ךיז ןוֿפ ךיז טלקיוװ סָאװ ,ץענ ַא םיא םורַא ןֿפרָאװרַאֿפ טָאה לאומש

 -רַאֿפ םיא טָאה'ס ביוא ןוא ,רעקרַאטש ץלַא ךיז טרעטנָאלּפרַאֿפ ,ןיילַא

 ױזַא ךיז טָאה רע סָאװ רַאֿפ -- ןײלַא ךיז ףיוא סע זיא --- ןסָארד
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 טָאה רע .ןרעוו וצ ךיז טריבורּפ טשינ וליֿפַא ,ןבעגעגרעטנוא טכַײל

 יז סָאװ ןסייו םיא םורַא עלַא יו ,ןעזעג .ןוֿפרעד טרעגרעעג ךיז

 זַא ,ךיז טימ רעכיז ױזַא ןענַײז ,סיֿפ יד רעטנוא דרע יד ןליֿפ ,ןליוו

 זיא רע זיולב .ןריֿפסױא ייז ןלעװ ,ןעמענ טשינ ךיז ןלָאז ייז סָאװ וצ

 ןדעי טימ טעמּכ קימיטשנַײא זיא ,ךיז טימ רעכיז טשינ לָאמ ןייק

 טימ ןדירֿפוצ ןַײז ,טסעֿפ ןליֿפ ךיז לָאז רע ,הּפצוח יד םיא טלעֿפס

 שטָאכ ןוא ,ןטֿפול רעד ןיא טייטש רע זַא ,ליֿפעג'ס דימּת טָאה .ךיז

 ךיז רע טלָאװ ,טקינַײּפעג טֿפָא ךיז ,ןוֿפרעד ןטילעג קרַאטש טָאה רע

 ַא ךַײרגלָאֿפרעד יו זַא ,טליֿפעג .ןשיוט טלָאװעג טינ םענייק טימ

 םענייא ןוֿפ טיײקַיעֿפ יד יו רעמ טשינ סע זיא ,ןַײז טשינ לָאז לאומש

 סָאװ ,סרעסַײרנַײא יד ,סרעלקעמ ןוא ךעלמירחוס רעטרעדנוה יד ןוֿפ

 .רעטָאֿפ ,סיכדרמ ,ןַײז םורַא ךיז ןעיירד

 רעטצעל רעד 4 לטיּפַאק

 -ַאב םעד טכַארטַאב .ןבַײרש טרעהעגֿפױא טָאה לַארטש לסָאי 'ר

 עלַא ּוװ ,תויתוא ענבָארד עשיערבעה יד טימ ריּפַאּפ ןגיוב םענעבירש

 יװ ,טבלעוועגסיוא תורוש יד ,דנור ,קילַאג ןעוועג ןענַײז ןבַאטשכוב

 טלעטשעגוצ ,הרוש ַא ךָאנ הרוש ַא טנעיילעג טָאה רע .תונֿבל עבלַאה

 גנוצעזרעביא ןַײז זַא ,רעכיז ןעוועג .לקיסַאּפ ַא טרָאד ,לדיירד ַא ָאד

 .רעביא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .לַאניגירַא םענוֿפ רעגרע טשינ זיא

 -רַאֿפ טשינ ךָאנ ןוא ןרָאי ןיוש םעד ףיוא טעברַאעג ;?טסוַאֿפ, ןצעז

 א ןגעלעג זיא םיא רַאֿפ .לייט ןטשרע םעד טימ וליֿפַא ןעוועג קיט

 ,עקיד -- רעטעלב יד .רעדעל ןכייוו ןיא ןדנובעג ,עבַאגסױא-רַאמַײװ

 -ַייז ,ןבַאטשכוב ןוא ןעניורק טימ טעברַאעגכרוד ,עקירָאה ךיז טכַאד

 טגײלעגקעװַא טָאה רע .ןקעלֿפ-קעבַאט טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג ןענ

 טניט ןטיור טימ טלעטשעגקעוװַא ,ריּפַאּפ ןגיוב ןשירֿפ ַא ךיז רַאֿפ

 זיא רע זַא ןוא .לַאניגירָא םעד ןענעייל ןעמונעג ןוא 207 רעֿפיצ יד

 -- ןעױרֿפ יד וצ ךיז טדנעוו ןטׂש רעד ּוװ ,לעטש רעד וצ ןעמוקעגוצ
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 -עג ךיז .שיערבעה ןיא ןבעגוצרעביא טשינ סע ןסָאלשַאב רע טָאה

 שטַײד ןיא וליֿפַא סע ןעמ טָאה סעבַאגסיוא ערעטעּפש ןיא סָאװ טציטש

 ,תורוש ריֿפ יד טנעיילעגרעביא לָאמ עקינייא טָאה רע .טזָאלעגכרוד

 ךוב ןֿפױא עקשוּפ-קעבַאט ענרעבליז ןַײז טגײלעגֿפױרַא ,טלכיימשעג

 .לעטָאֿפ ןיא טצעזעגנַײרַא רעֿפיט ךיז ןוא

 טלָאװ .רעטלע רעד ףיוא ןבָאה הנותח טֿפרַאדעג טשינ טָאה רע

 -ןדירֿפוצ יז םוטכַײר ןַײז טלָאװ ,לדיימ טושּפ ַא ןעמונעג שטָאכ רע

 זיולב ךיז טָאה יז .ןדירֿפוצ ןַײז טשינ ןָאק עיצילעֿפ .טלעטשעג

 םַײב טשינ טלַאה רעטָאֿפ ריא ןעוו .ןרעטלע יד רַאֿפ ןעוועג ֿבירקמ

 רע .ןבעגעג טשינ רעטכָאט יד לָאמ ןייק םיא רע טלָאװ ,טָארקנַאב

 ,תוֿבוח ענַײז טלָאצַאב טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טֿפױקעג זיולב יז טָאה

 סָאװ ,ךַאז עדעי טוט יז שטָאכ .סע טליֿפ רע .דמערֿפ ריא זיא רע

 טעװ ,לַאז ןיא ךיז וצ ןַײא טנװָא ןדעי םיא טדַאל יז .טגנַאלרַאֿפ רע

 ..טסעג עריא טימ ןלַײוװ ךיז לָאז רע ליוװ ,ןעמוק טנַײה ךיוא אמּתסמ

 וליֿפַא ,דָיי רעטשטיינקעצ ,רעטלַא ןַא ,רע טָאה םינּפ ַא רַאֿפ סָאװ ןוא

 סָאװ ,רעדעי ?טַײל עגנוי עשידִיי ןוא םיררׂש עלַארעביל יד ןשיוצ

 זַא ,ךיז טכַארט ןוא ןרעױדַאב יז זומ ,טֿפַאשלעזעג ריא ןיא םיא טעז

 ַאזַא ַײב עמַאד ענייש .עגנוי ַאזַא ןעמענוצוצ רעווש טשינ זיא'ס

 .רעמיצ ןיא ךיז ַײב טציז .טשינ עקַאט רע טייג ...קָאלײש ןטלַא

 ןָאט טרָאד ךיז זָאל ןוא .ּפָאק ןיא שזַא םיא טלדניווש'ס זַא ,טנעייל

 ץכערק ַא וליֿפַא ךיז טמעש .ריא רַאֿפ ךיז טמעש רע !ליװ סע סָאװ

 ,ךיז טזַײװַאב יז יװ ךַײלג רָאנ ,סָאװ רַאֿפ טשינ סייוו רע .ןָאט וצ

 טשינ טבעל רע יװ ,ןטַאנָאמ ןיוש ...רעגנִיי ןעזסיוא םיא ךיז טליוװ

 עקידנעלגיּפש סָאד / ,ץנַאלג ןכעלביל ַא / ןכַאז ייװצ ןבָאה ךייא רַאפ 1

 | | "-- -- -- רעקידנצנעלג ַא ןוא / דלַאג
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 ..םוטכַײר ןיא ןריובעג ךָאד זיא יז ? תורישע ןַײז ןוא ...ריא טימ

 ןיבק הרׂשעמ תוליֿפּתת ֿבקב השא הצור -- טכערעג זיא עטעג

 , ...תושירֿפו
 ןכרוד ןעזעג .ןרעטש ןֿפױא ןלירב יד טקורעגֿפױרַא טָאה רע

 -ליגַאב ַא ,רעקַיור ַא ,שּפעיװ רעד יװ ,רעטצנעֿפ ןטנֿפעעצ ,ןטיירב

 / .ןוז רעקידנעײגרַאֿפ רעד רעטנוא ךיז טלצניר ,רעטד

 ןוא ליומ ענעלַאֿפעגנײא סָאד טנֿפעעג .ןסעגרַאֿפ ךיז טָאה רע

 רעטנענ ץלַא ךיז טָאה סָאװ ,ןוז רעקידנעײגרַאֿפ רעד ןיא טקוקעג

 למיה ןוֿפ ןדנַאר יד טליהעג ןוא טלגיּפשעג ךיז ,רעסַאװ םוצ טקורעג

 ןוא טכַאמרַאֿפ םיא ַײב ךיז טָאה גיוא ןייא .רעּפוק ןיא ,דלָאג ןיא

 בָאט רעד יו טקוקעג .ןָאטעג טשינ ריר ןייק ךיז טָאה עטייווצ סָאד

 טַאהעג ןוא ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַײז טימ טּפעלש ,טײגרַאֿפ ,טײגרַאֿפ

 .ןציז ױזַא ןזָאל ןוא ןרעטש טינ םיא לָאז ןעמ :גנַאלרַאֿפ ןייא זיולב

 -עצ ןבילבעג ןענַײז למיה ןרעביא ןוא ןדנּוװשרַאֿפ זיא ןוז יד זַא ןוא

 .טצֿפיזעגּפָא רעטלַא רעד טָאה ,ןֿפַײרטש עטעילַאמסענּפָא ,ענעֿפרָאװ
 ךַאמ ַא ,זיוה ןַײז רַאֿפ טרָאֿפרַאֿפ עטערַאק ַא יו טרעהעג טָאה רע
 שיורעג סָאד ןענַאװ ןוֿפ ,גנוטכיר רעד ןיא טנַאה רעד טימ ןָאטעג
 םיא לָאז ןעמ ןטעבעג ןצעמע ַײב ךיז טלָאװ רע יװ ,ןעמוקעג זיא
 ריּפַאּפ סנגיוב ענעבירשַאב יד ןגײלנַײרַא ןעמונעג ןוא ,ןרעטש טינ
 טגיילעגרעביא רע טָאה ןָאט וצ סָאװ ןבָאה טשינ ןוֿפ .דָאלֿפוש ַא ןיא
 ןעוועג זיא סָאװ ,ווירב לקעּפ ַא ןעמונעגסױרַא ,דָאלֿפוש ןיא ץלַא
 טקוקעג טָאה רע .טנֿפעעג סע ןוא ,עמשַאט ַא טימ טלקיװעגמורַא
 סָאװ ,קינייװסיױא ףיוא טסּוװעג ןוא ןסערדַא ענעסָאשעגּפָא יד ףיוא
 טימ ךעלווירב עטגײלעגֿפױנוצ עלָאמש יד .טייטש ווירב ןדעי ןיא
 רענַאיצילַאג ַא ,וויקלושז ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז סקַאוװירט ןוֿפ תומיתח
 -עג םיליּכׂשמ ןענַײז עיצילַאג ןוא ןלױוּפ ןוֿפ ּוװ ,לטעטש ןֿפרָאװרַאֿפ
 ַא -- ןעזעג םיא טָאה רע .לַאמכָארק ןמחנ 'ר --- ןיבר רעייז וצ ןרָאֿפ
 ריבסמ טנָאקעג ,ןסַאלעג ,קיניײװ טדערעג ,רעכַאװש ַא ,רערעגָאמ
 -יילק ןגיוא .רעטרעוו ַײרד ,ייווצ ןיא ,ץרוק ןינע ןטסרעוװש םעד ןַײז
 -עסּפיר ַא ןגָארטעג ,ןַײרַא םינּפ ןיא ףיט ןרעטש רעד ,עמערַאװ ,ענ
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 ,םיא וצ ןענַאטשעגוצ זיא ןמחנ .רעטניוװ ַײס ,רעמוז ַײס עטָאּפַאק ענ

 ,טדערעג םיא טימ טָאה רע ןעוו ,דימּת .*טסוַאֿפ, ןצעזרעביא לָאז רע

 רעבָא טָאה רענעי .ארזע-ןֿבא רעד ןעמוקעג ןעניז ןֿפױא םיא זיא

 ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ טדערעג ,רעקידוועריר ,רעקנילֿפ ןַײז טזומעג

 טַײצ ןייק ,טלַײאעג דימּת ךיז ,גנַאהנעמַאזצ ַא ןָא טצילבעג ,םעטָא

 ןטימ קידנרעדנַאװ ןביױשעג ,ןטכַארט ןצעזוצקעוַא ךיז טַאהעג טשינ

 ,ךַאזַײב ַא ןעװעג םיא ַײב טלָאוװ'ס יװ ,טנַאה רעד ןיא עלעקעטש

 .? ַארוװַארב םשל

 טמוק ֿבתּכ ןשלגנַיי םעניד םעד טימ ריּפַאּפ ןגיוב רעטיירב רעד

 םויה דע ךָאנ רע טײטשרַאֿפ דיי ןשינעילַאטיא םעד טָא .ַאודַאּפ ןוֿפ

 יז ןוא רעטֿפָא ץלַא טַײצ עטצעל יד םולח וצ םיא טמוק רע !טשינ

 ןעוו ,לָאמַא שטָאכ ,השק ךָאנ םיא זיא סעּפע .טכענ עצנַאג ןסעומש

 ןארזע-ןבא ןוא םבמר ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא רענעילַאטיא רעד

 ןקיש וצ םיא טרעהעגֿפױא ,אנוׂש"-םד ַא ןרָאװעג םיא ,לסָאי ,רע זיא

 ןדייֿבתּכ עשידִיי עטלַא ןֿפױקוצֿפױא רָאי ַא ןדליג טנזיוט ףניֿפ יד

 ,טליֿפ .גנַאב םיא טוט טציא .ןצנַאג ןיא ןסירעגרעביא םיא טימ ןוא

 םיא ךיז טבַײלק .ןעוועג טכערעג רענעילַאטיא רעד זיא זַײװלײט זַא

 זיא *שֿפנה-תרָאשה, סמבמר םעד ."טסוַאֿפ, לייט ןטשרע םעד ןקיש

 .סלכׂש-לעב יד רַאֿפ ,הלוגס-ידיחי רַאֿפ זיא'ס ,שיטַארקָאטסירַא וצ

 רעטירד רעד ? םירקיע ןצַײרד ענַײז טימ טלָאװעג רע טָאה סָאװ ןוא

  טֿפַײרגַאב קלָאֿפ'ס .שידיי-טשינ ,טקַארטסבַא וצ זיא ?ןימַאמדינַא;

 ןוא טשינ רע זיא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא סָאװ ,טָאג ַאזַא טשינ

 .ןרעדנַא ןַא אלימב ךיז טֿפַאש ןוא ןטעב טשינ םיא וצ ןָאק ,ָאי זיא

 טגרָאזרַאֿפ ךיז ןוא סרעקיזיֿפַאטעמ יד ןעזעגנַײא וליֿפַא ןבָאה סָאד

 ַא טימ ,תוריֿפס טימ ,םיהלא-ןב ַא טימ ערעדנַא = סָאגָאל ַא טימ

 ןעמוק ןענָאק לָאז ןעמ עכלעוו ךרוד ,סרעלקעמ ײלרעלַא --- קידצ

 זיא סָאװ ,"שֿפנה-תרָאשה, סוטַאצול ןוא !טָאג טימ גנורירַאב ןיא

 ? תמא רענייר רעד סָאד ןיוש זיא ...עקידניז רַאֿפ וליֿפַא ,עלַא רַאֿפ

 .טַאט ,המכח ,טרָאװ * --- ,שזַארוק רענעזָאלבעגפיוא ,עזָאּפ ,ָאדַאװַארב ?
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 -עג זיא וטַאצול !רעסעב ,ױזַא רעכעלמייה זיא סלַאֿפנדעי ?סייוו רעוו

 טלַאה ,קיטקעלַאיד רעדעי וצ טשינ יורטוצ ןייק טָאה רע סָאװ ,טכער

 ַא רַאֿפ סָאװ ,עקַאט ונ ...ןזַײװַאב עשירטעמָאעג סעזָאניּפש ןוֿפ טשינ

 ױזַא ןעוועג טינ טלָאװ ,לסָאי ,רע ןעוו ? תמא סנשטנעמ ַא טָאה טרעוו

 .ןתמא ערעדנַא טַאהעג ךיוא רע טלָאװ ,הּפצוח רעמ טַאהעג ןוא טלַא

 אל -- רעשידִיי זיא'ס ,לכׂש ןטימ ןענעכער זיולב טינ ךיז ןעמ רָאט

 םעד טײרדרַאֿפ טָאה לוַאּפ דלַאב יוװ ןוא .הׂשעמה אלא ,רקיע שרדמה

 טשינ ,ןביילג סָאד זיא רקיע רעד זַא ,סרעמיור יד טנרעלעג ןוא קוסּפ

 רָאנ ןדִיי טימ רָאנ טשינ ןסירעגּפָא ןצנַאג ןיא רע טָאה ,םיׂשעמ יד

 ןריובעג םַײב ךַײלג רע טָאה םעד טימ ןוא ,ןטסירק-ןדִיי טימ וליֿפַא

 ,טיוט םוצ םוטנטסירק סָאד טּפשמרַאֿפ

 רע זַא ,טרעטסַײגַאב ױזַא ןטלַא םעד טָאה קנַאדעג רעטצעל רעד

 ןזַײרּפש ןעמונעג טירט עליטש טימ ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה

 םעניא טרעלקעגנַײרַא ךיז טָאה רע רעֿפיט סָאװ ןוא .רעמיצ ןרעביא

 ַא ףיוא זיא טעמוא רעד .ןלעֿפעג םיא רע זיא רעמ ץלַא ,קנַאדעג

 סעפע סָאװ רָאנ טָאה ,רעגנַיי זיא רע זַא ,טליֿפרעד .קעװַא עלַײװ

 טינ -- ןל"דש ןבַײרש סע טעװ רע זַא ,טכַארטעג ןוא ןעוועג שדחמ

 | ...זגורב גנַאל ױזַא ןַײז וצ ןייש

 םיא רַאֿפ .טצעזעגקעוװַא קירוצ ךיז ןוא ןרָאװעג דימ ךיג זיא רע

 ןוא הלימ ןגעק ןעוועג זיא סָאװ רעד --- ןרעגַײג ןוֿפ ווירב ַא ןגעלעג זיא

 ןוא קידכעלַײק וצ ןרָאװעג זיא'ס זַא ,םוטנדִיי סָאד ןטינשעגמורַא ױזַא

 רעד ןוֿפ ןעלקַײקקעװַא ןצנַאג ןיא ךיז לָאז'ס ,טלעֿפעג טשינ ליֿפ טָאה'ס

 טכירק ?קַארֿפ ןטימ שטַײד רעדילָאס רעד ,רע ליוװ סָאװ .טלעוו

 ,המכח יוג םַײב ןענרעל ,ןעלשטנעמסיוא ךיז לָאז ןעמ ,טיוה רעד ןוֿפ

 ןָאק ןעמ זַא ,ןהנעט ןייא ןיא טלַאה ,ץומש םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא

 טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ןייטש טינ תומַא 'ד ערעזדנוא ןיא

 ןֿפרַאד רימ .,"ןָאיסימ, ַא ןבָאה ,עקיצומש יד ,רימ זַא ,רע טביילג

 ןגיל סָאװ רעקלעֿפ ,עװַאקישט !ַאכ .ַאכ .ַאכ !ןרעסעבסיוא טלעו יד

 ןטסיירט ,םילאוג ןרעוו ,"ןענָאיסימ, לָאמ ַא טימ ןגירק ,דרע'רד ןיא

 ,ךיוא רע טהנעט ,קַאילָאּפ ַא ןַײרַא םיא וצ טמוק ...תושלח טימ ךיז
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 טציירקעג זיא קלָאֿפ עשיליוּפ'ס זַא ,"ןָאיסימ, ַא ןבָאה ןקַאילָאּפ זַא

 ןלַאיצַאס ַא ןחישמ ןעגנערב טעװ סע ןוא דניז סרעקלעֿפ יד רַאֿפ

 טַײװ זיא רע .?יקסנַאיװָאט ַא סעּפע ,רעגַײג רעייז ןבָאה ייז ,חישמ

 ,יבר רעתמא ןַא זיא רענעי .טסילַאנָאיצַאר םעד רעגַײג רעזדנוא ןוֿפ

 ,ןושי ןוֿפ לוגליג ַא רשֿפא יצ ,םש-לעב רעד לידֿבהל ,עקנַארק טלייה

 -נַײרַא קשח רעייז טָאה ןוא םיסינ ךרוד ןקַאילָאּפ יד ןזיילסיוא ליוו

 זיא ךַײרגינעק ןַײז זַא ,אמּתסמ טלַאה ,ןענָאילימ סדלישטָאר ןגירקוצ

 ןוֿפ ןקַאילָאּפ יד ןליוו סָאװ ןוא !ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ,טלעוו ? רעזיד ןוֿפ

 רעד ןַײז לָאז רע ,ךיוא בַײו; סָאד ןֹוא טצעזעגנָא ךיז ןבָאה ייז ? םיא

 -נַאג רעד ןוֿפ ןעמוקנַײרַא ןלעו טָאװ ,רעטלעג יד ןטלַאה ,רעריסַאק
 ןלָאז ייז ,לבור טנזיוט רָאּפ ַא ןבעגעג ייז טלָאװ רע .עצילָאקַא רעצ

 ןקַאילָאּפ ןעוו ,ןשימ טשינ ךיז ןֿפרַאד ןדִיי .ןוֿפרעד ןעַײרֿפַאב םיא
 ןיא סָאװ ,עיבַארכ רעטלַא רעד ,יקסנישַאי .ןגעקַאד ןענַײז ןיילַא

 ירע שטָאכ ,? רעטכַאּפ ַא סנַײז רַאֿפ ןעלסאי רע טלַאה ךיז ַײב ןצרַאה

 ןייק טָאה ,ןלעגעה ןגעוו םיא טימ טדער ןוא טלעג םיא ַײב טגרָאב

 ץלַא לַײװ ,ןיזמוא ןַא זיא'ס זַא טהנעט ,ןבעג טלָאװעג טשינ ןשָארג

 זַא ,סע טסייה !ּפָאק רעשיוג ַא ,' קיטֿפנינרַאֿפ זיא ןַארַאֿפ זיא סָאװ

 ,קיטֿפנינרַאֿפ ןעועג ךיוא זיא רעקיסַײרד יד ןיא דנַאטשֿפױא רעד

 עכלעזַא ףיוא ןוא !ןלַאֿפעגכרוד ךיוא זיא ןוא ןעוועג זיא רע לַײװ

 טלמונַא .ֿבורח ייז טכַאמ ןעמ ןוא ןטלעוװ ןעמ טיוב ןתמא עקידניז

 ךיײרטסע ןוֿפ טַײרֿפַאב ָאי זיא םיור ביוא זַא ,ןַאמ רעגנוי ַא םיא טגָאז

 ,טַײצ יד ןעמוקעג זיא ,הלודג רעד ןוֿפ ּפָארַא זיא טסּפױּפ רעד ןוא

 ַא טגָאזעג טשינ טָאה סָאד ןוא ..ןרעו טױבעגֿפױא לָאז םילשורי

 -עגכרוד ,ןענרעל ןעק ,ךס ַא סייוו ,רוחב רעגולק ץנַאג ַא ,לבוקמ

 -עתוטש עכלעזַא טדער ןוא טעטיפרעווינוא רעגרעבלדַײה ַא טכַאמ

 ןוא 18231) ןדנַאטשפױא עדייב ןשיװצ טקריװעג ,רעקיטסימ רעשיליוּפ

 -ַאעט רעד טימ (זירַאּפ תולג ןיא) טפושיכרַאפ ןשטיוװעקצימ םַאדַא טָאה 3

 -שטייד)* -- .הלואג יד ןעגנערב ןלעװ ןזיוצנַארפ ןוא ןקַאילַאּפ ,ןדִיי זַא ,עיר

 ,טכַאזַאב ' --- .רעקיכלימ * -- .רעד טָא (שירעמ
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 רשֿפא ןוא .קעװַא טַײװ וצ זיא רוד רעַײנ רעד ? ייז סייוו רעוו ...ןעַײר

 םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,טשינ רעמ טײטשרַאֿפ ,טלַא וצ ןיוש רע זיא

 סױרַא ,ַײא ,ַײא ?ןלַאֿפעגנַײא סָאװ רָאנ םיא זיא סָאװ ,דלַאב ?םיא

 -- ןרעטש םעד ןבַײר ןעמונעג ךיז רעטלַא רעד טָאה --- ! ןורּכז ןוֿפ

 -לע רעד ףיוא ,טלַא עקַאט ,ןוטַאצול ןבַײרש טלָאזעג םיא בָאה'כ

 ןייק ןרָאֿפעג ..ןעוועג גנוי לָאמַא ךיוא ..,טשינ טקנעדעג'ר ,רעט

 ַא ץלַא ןלַאמכָארק וצ טּפַאכעגרעבירַא ךיז ןהמלש טימ ןוא * ווָאװל

 .גָארּפ ןיא ֿבר -- המלש ןוא תמאה:םלוע ןֿפױא ןמחנ זיא .םולח

 טָאה רע סָאװ ,ןָאט גנַאב זיולב םיא זומ'ס ...המלש ,רַאנ ןייק טשינ

 ַא טימ ןסַײרוצנַײא ךיז יַאדּכ טשינ זיא'ס זַא ,ןענוֿפעגסױא טעּפש וצ

 דימּת טָאה רע .קיור ןוא טַאז ןבעל ןָאק ןעמ גנַאל יו ,ןשטנעמ טלעוו

 ןעוועג זיא'ס ּוװ ןעגנַאגעג ,לעֿפ רענעגייא רעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז

 טשינ שטנעמ ַא טלָאװ שרעדנַא .טַאהעג טשינ טומ ןייק ,רערעכיז

 עקשיק עטעֿפ עקַאט ,עקשיק רָאי קיצנַאװצ ווָאװל ןיא ןסע טנָאקעג
 אלטצא ןַא ןָאטעגנָא טָאה רע זַא ,טנַײה !םיֿבצק רַאֿפ ןטעברַא ןוא

 ןגעוו טסעד ןוֿפ .םירֿבח עטלַא יד טימ ןסירעגּפָא רע טָאה ;? ןנברד

 ןַײז ןֿפרַאד ייז ןסעומשכרוד םיא טימ ךיז טלָאװעג ךָאנ רע טלָאװ

 -נָא עדייב ןבָאה ייז ...רעטלע ןייא ןיא ,ָאי ,דלַאב ,רעטלע ןייא ןיא

 רעמוז ןגעלעג ,טַײצ ןייא ןיא ןלַאמכָארק וצ ןעמוקוצנַײרַא ןביוהעג

 לדער'ס ...םולח ַא ,םולח ַא ...ןרעטלָאװ טנעיילעג ןוא האוֿבּת רעד ןיא

 סָאד טעװ ןרָאי טימ רעטעּפש זַא ,ךעלגעמ .,סייוו רעוו ...ךיז טיירד

 סָאד ןטכַארט ךיוא ןוא ָאד רע יװ ןציז ױזַא טקנוּפ ,יכדרמ ,לרוחב

 ןטכעלש ןייק טשינ רָאג טָאה'ר ...םולח רעקיבייא ןַא ...עקיבלעז

 טַײצ רעד רַאֿפ .םישדח ַײרד ?ָאד רע זיא גנַאל יװ .יכדרמ ,ּפָאק

 ךיוא "םיכוֿבנ הרומ, לקיטש ַא טמענַאב רע .שטַײד טוג רע טנעייל

 ?דיחי-ןב םעד טקישעגרעהַא ָאד םהרֿבא רעבָא טָאה סָאװ וצ .טוג

 טָאה סָאװ וצ ,יבר םוצ ןקיש טלָאװעג םיא רע טָאה ,ךשֿפנ הממ

 02. יטצעצצעאנועגאגצצפומיג ךמננוטזקצטקבי טעקאטאאטטופב

 ,לטנַאמ ןשינבר א טימ (לעטשנָא)? --- .גרעבמעל (שילוּפ ,שיסור)*
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 סדרפ םעד ןוֿפ טעװ רע ?ןעלסָאי ַײב ןײטשנַײא ןסייהעג םיא רע

 .סױרַא טשינ רעצנַאג ןייק

 -נַאגעגוצ זיא ,טלעטשעגֿפױא ךיז רעטלַא רעד טָאה -- !ָאי --

 םעד ןעמונעגסיורַא ,קנַאשרעכיב רעטצינשעג רעצרַאװש ַא וצ ןעג

 -קעוַא םיא ןוא ,ןענישרעד טַאהעג סָאװ רָאנ טָאה סָאװ ,"ןויצ-תבהא;

 !ןענעייל רע זָאל -- שיט ןֿפױא ךיז וצ טגיילעג

 יד טכַאמרַאֿפ ,לעטָאֿפ ןיא טצעזעגנַײרַא קירוצ ךיז טָאה רע

 עצרַאװש יד ןוֿפ .רעמיצ ןלעקנוט ןיא ןציז ןבילבעג ױזַא .ןוא ןגיוא

 יד ןוֿפ ,טנעוו יד םורַא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,םירֿפס טימ קנעש

 טגילעצ ךיז ,סנטָאש ןקור ןעמונעג ךיז ןבָאה ןסמיזעג עטצינשעג

 טָאה .עטנַאקַאב עטלַא יו ,טנעו יד רעביא ,עגָאלדָאּפ רעד רעביא

 ,טייקדימ ַאזַא טליֿפרעד לָאמ ַא טימ לסָאי רענעגיובעגנַײא רעד

 ,עקיטרַאֿפ ַא טיצ סע יו ,רעגעלעג םוצ ןגיוצעג ױזַא םיא טָאה'ס

 ,דרע רעד וצ ,םיוב ןֿפױא ןענַאטשעגסיױא ךיז זיא סָאװ ,ירּפ עקיטַײצ

 ?וטסכַאמ סָאװ ,לסָאי ,ַא --

 ? ןמחנ ---

 | ?טשינ ךימ טסנעקרעד ---

 | ?ןברָאטשעג ,רימ ךיז טכַאד ,ךָאד סיב ---
 םא אלא שֿפנה-תרָאשה הנוק םדָא ןיאש, ?ןסעגרַאֿפ טסָאה --

 1פ*ףֿבטה רחַאש המב םרחּתה ןּכ

 ?טגָאז םבמר רעד סָאװ ,תמא עקַאט סע זיא --

 ,תמא ,תמא --

 ..וטַאצול דוד לאומש ,סע טסייה ---

 ?רענעילַאטיא רעד עקַאט טכַאמ סָאװ ---

 .טבעל רע --

 ןעװ ,גָאט ןדעי .ןענעקַאב םיא טימ ךיז ליוו םבמר רעד --

 "מוא) שפנה תרָאשה ןײק טשינ טברעװרעד שטנעמ םוש ןייק ןעד
 ."טייז רענעיא ןיא ןײרַא ןילַא זיא רֶע ןדייס ,(טײקיברַאטש
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 רע טרעה ,ענעמוקעגנָא סָאװ רָאנ יד ןוֿפ ןעמענ יד סױא-טֿפור ןעמ

 .ןעמָאנ סדוד לאומש טשינ לָאמ ַא טנָאמרעד ןעמ יצ ןַײא ךיז

 :רָאֿפ ךיז לעטש'כ ,םינּפ-תלבק םענייש ַא ןבָאה טעװ רע --

 יּפש ,רעטייווצ רעד ןוֿפ ארזע-ןֿבא רעד ,טַײז ןייא ןוֿפ םבמר רעד

 ,ַאכ ,ןפוצעצ םיא ןלעוװ ייז !ערענעלק יד טציא ...ןטניה ןוֿפ ַאזָאנ

 !ַאכ .ַאב

 ןעזרעד ,ןָאטעג לּפַאצ ַא לסָאי טָאה --- ?סָאד זיא רעװ ,ְךַא --

 ..ןָאטעג למירד ַא -- ןגיוא יד ןבַײר ךיז ןעמונעג ןוא ןעיצילעֿפ

 ?רעטצניֿפ רעד ןיא וטסציז סָאװ --

 ןוֿפ לקעלג סָאד טּפַאכעג רע טָאה -- ?רעטצניֿפ רעד ןיא --

 !רעטצניֿפ רעד ןיא ץיז'כ ,ָאי -- ןעגנילק וצ ןביוהעגנָא ןוא שיט

 ,טגיײנרַאֿפ ךיז ןוא ןַײרַא זיא רעניד ַא

 !קיטכיל ךַאמ ,ץַאנגיא ---

 ןדניצנָא טלָאװעג ןוא ּפמָאללייא ַא ןדנוצעגנָא טָאה רעניד רעד

 .ערבַאילעדנַאק רעד ןיא טכיל יד

 ,ןייג טסנָאק ,טשינ ףרַאד ןעמ ---

 ךיז ןוא ּפָאק ןעיורג םעד רעביא טעלגעג םיא טָאה עיצילעֿפ

 | :ןטעבעג

 ,טסעג ןבָאה רימ !לַאז ןיא ןַײרַא-םוק ?ןיילַא ָאד וטסציז סָאװ ---

 | ?ָאד זיא רעוו ---

 ,קידנעטש סָאװ עקיבלעז יד --

 ? ענַאהַאק --

 ...יקסווָארַאמָאק ,ענַאהַאק ---

 סָאװ -- טקַאהעגרעביא ריא ןַאמ רעד טָאה -- ?עיבַארכ רעד --

 !רענַאיצילַאג ַא רָאג ךָאד זיא רע ?קצָאק ןיא ,ָאד רע טוט

 !טוט רע סָאװ ךָאד טסייוו וד -- |

 ?ַאה ,שרעדנַא טשינ ,סור םעד ןבַײרטסױרַא םיא ךיז טליוו'ס --

 ? הלווע ןַא סע זיא --

 ! תעגושמ ַא זיא'ס --

 .ןעמעוו ַייב יוו ---
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 ןיז ייוצ טָאה רע .ןיקצינדור טימ טדערעג ןטכענ בָאה'כ --

 .עקיבלעז סָאד רע טהנעט .דנַאטשֿפױא ןטשרע םעד ןיא ןריווװעגנָא

 | !ןייג טשינ טעוװ ,רע טגָאז ,רעיױּפ רעד

 בוא זַא -- טלכיימשעג עיצילעֿפ טָאה -- טגָאז ענַאהַאק --

 ךיוא םיא ןעמ ףרַאד ,רענערױלרַאֿפ ַא זיא דנַאטשֿפױא רעד וליֿפַא

 ..רעשיגַארט ,רענעש ךָאנ זיא'ס .ןכַאמ

 םעד טדערעגסױרַא שיטָאּפש לסָאי טָאה -- עניַאהיַאק .ַא --

 ,טציא זַא ,ךָאד טהנעט רע !רעטרעװ ערעדנַא ןענַײז סָאד --- ןעמָאנ

 ךיוא םילשורי ןעמ טעװ .סּפױוּפ ןוֿפ טַײרֿפַאב ךיז טָאה םיור ןעוו

 טסייה רע סָאװ ,טוג ךָאנ .ןדִיי יד ןבעגּפָא קירוצ סע ןוא ןעײרֿפַאב

 .קרעט םַײב ןעמענּפָא סע ןיילַא ןוא ןריזינַאגרָא ךיז ןלָאז ןדִיי ,טשינ

 | - ..םעלַא ןוֿפ טסכַאל וד ---

 רַאֿפ ןעיצילעֿפ ןעמונעגנָא רע טָאה -- !טסנרע סע ןיימ'כ ---

 ןעייטש רימ רעדָא .קלָאֿפ עװַאקישט ַא ןענַײז ,ןדִיי ,רימ --- טנַאה ַא

 ביל טימ ןַײרַא ךיז טֿפרַאװ ןעמ רעדָא ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ןצנַאג ןיא

 !קרַאק םעד ךַײלג ןכערב רימ זַא ,ןבעל ןוא

 טסיב וד -- טלכיימשעג עיצילעֿפ טָאה --- ...גנוי זיא ןעמ זַא --
 | ? ןעוועג רעסעב

 ארומ .ןכָארבעצ ,טלַא ,טליּפשעגסױא טליֿפרעד ךיז טָאה רע

 ךיז ןוא רעטכָאט ַא יו ןעיצילעֿפ טעלגעג ,ןזַײװוצסױרַא סע טַאהעג
 | | :ןטעבעג

 טימ טשינ סעּפע ןיב'כ ,עיצילעֿפ ,ןקידלושטנַא רימ טסעוו ---

 ,ןגייל ךיז לע ךיא !טסעג יד וצ ןַײרַא וד יג .ןעמעלַא

 ? ריד זיא סָאוװ --- |
 שוק ַא ריא טָאה רע ןוא -- ...דימ ךיז ליֿפ'כ .טשינ רָאג --

 !טכַאנ עטוג ַא -- קַאב רעד ןיא ןָאטעג

 !טכַאנ עטוג ַא --

 ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ,טנעה עטגיײלרַאֿפ טימ ןציז ןבילבעג זיא רע

 זיא עיצילעֿפ וװ ,טַײז רעד ןיא ןגיוא עדימ יד טימ טקוקעג גנַאל

 לָאמ ַא טימ .טזָאלעגרעביא סעּפע ךיז ךָאנ טלָאװ יז יוװ ,ןדנוװשרַאֿפ
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 ןעלקָאשּפָא טלָאװעג ץלַא טלָאװ רע יװ ,לסקַא ןַא טימ ןָאטעג קוצ ַא

 .*טסוַאֿפ, ןיא טֿפיטרַאֿפ קירוצ ךיז ןוא ,ךיז ןוֿפ

 "עיצַאזיװָארּפמיא עסיורג יד, 5 לטיּפַאק

 עלַײװ ַא ןענַאטשעג ,רעמיצ ןקיטַײז ַא ןיא ןַײרַא זיא עיצילעֿפ

 טנשקערַאֿפ ַא יו ,ןּפיל ענעסיברַאֿפ ,ןרעטש ןטלרינשרַאֿפ ַא טימ

 יז ןרעטלע יד סיעכהל וצ ףיוא ןָאטּפָא סעּפע טייג'ס ןעוו ,לדיימ

 םיא ,ןַאמ םוצ ןַײרַא טציא זיא יז סָאו וצ .ךיז ףיוא זייב ןעוועג זיא

 טליֿפ סָאװ ,ןַאמָאר ַא ןוֿפ ןידלעה ַא יו ,דייר עטוג טגָאזעג ,טעלגעג

 םיא יז טלַאה ,ןַײז דשוח טשינ לָאז ןַאמ רעד ארומ טָאה ,קידניז ךיז

 םעד ןענעייל ןעמונעג ןוא טכַאמעג קיטכיל טָאה יז ?ןעלטרעצ ןייא ןיא
 טנַאה רעד ןיא טקעטשעגנַײרַא ריא טָאה יקסוװָארַאמָאק סָאװ ,ווירב

 -ַאמָאק רעגנוי רָאג ךָאנ רעד .טרעטיצעג טָאה יז .ןעמוקנַײרַא םַײב

 ןַײז טימ ןגיוא עשידניק עיולב ,סעצנָאװ עדנָאלב יד טימ יקסווָאר

 ןוֿפ ןעיצילעֿפ טָאה ץלַא טָאד ,גנַאהנעמַאזוצ ַא ןָא ןדייר ןטקַאהעגּפָא

 סָאװ טּפַאכעג ןטלעז טָאה יז .טרינַאּפמיא שינעגעגַאב רעטשרע רעד

 ,ןטייוצ ןטימ קנַאדעג ןייא ןעלטײקרַאֿפ טנָאקעג טשינ ,טדער רע

 ,טייקרָאלק רעד ךָאנ ורּפָא ןַא טליֿפעג ,ןלעֿפעג רעמ ךָאנ ריא סע זיא

 ,זיוה ןיא ריא ַײב טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייקטנכערעגסיוא ןוא קיגָאל

 זַא ,בַײװ םוצ טקירדעגסיוא ךיז לַארטש טָאה טיזיוו ןטשרע םעד ךָאנ

 סָאװ ,דרעֿפ :עווָאגוצ ןייש ַא טנָאמרעד יקסווָארַאמָאק רעגנוי רעד

 טשינ רעמ ןיוש סע טעוװ ,ךיז ףיוא רעטַײר םעד טליֿפרעד'ס זַא

 יו ןענַאטשרַאֿפ טשינ ,ןלעֿפעג ךַײלגרַאֿפ רעד זיא ריא .ןײטשנַײא

 טרעלקעג געט עצנַאג ,טרעטסַײגַאב ןַײז דימּת ןָאק שטנעמ ַא ךָאנ'ר

 סָאװ ,רענייא יו טקנוּפ ןוא רעמ ץלַא טרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז ,םיא ןגעוו

 טסעד ןוֿפ ךיז טמערַאװ ,ןוז רעד ןגעוו טשינ גנולעטשרָאֿפ ןייק טָאה

 ,רעטנַאּפשעגנייש
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 -קילג טליֿפעג ךיז עיצילעֿפ טָאה ױזַא ,ןלַארטש עריא רעטנוא ןגעוו
 ,בוטש ןיא ריא ַײב ןענוֿפעג ךיז טָאה יקסווָארַאמָאק ןעוו ,ךעל

 ןוֿפ ןָאטעג קוק ַא ,ווירב םעד טשטעװקעגֿפױנוצ טָאה עיצילעֿפ
 ,םינּפ ןקִיור ,ןטַאמ םעד ןוֿפ ןדירֿפוצ ןעוועג ,לגיּפש ןיא טַײז רעד
 טעב יקסווָארַאמָאק סָאװ ,טלכיימשעג ןוא ,ןעזעג טרָאד טָאה יז סָאװ
 יַײז ןדִיי זַא ,טרעוו טשינ יז זיא רע זַא ,ןטרַאװ לָאז יז ,ריא ַײב ךיז
 :ווירב םעד טנֿפעעג רעדיװ טָאה יז .עסַאר עטסכעלרעדנּוװ יד ןענ

 ,דלַאב עקַאט ,ןעמוק דלַאב טעוװ טַײצ יד זַא ,ביילג ךיא. . .,

 ַײרד יד ןשיווצ .טַײרֿפַאב ןרעוו זומ טלעוו יד ..זדנוא בילוצ
 -ידִייס ןַארַאֿפ ךיוא זיא ,ןחישמ ןעגנערב ןֿפרַאד סָאװ ,רעקלעֿפ
 .דלַאב זַא ,ביילגיכ !טַײצ רעכעלרעדנּוו ַא ןיא ןבעל רימ .עש
 -ןַײא ,טירט ענַײד ןשוק ,םיֿפ ענַײד וצ ןלַאֿפ לעוװכ ..דלַאב

 םױרַא טסלָאז וד ,טלעוו רעד ןוֿפ בױטש םעד ךיז ןיא ןפַאז

 טימ !םוק -- ןגָאז ןענָאק טסיירד לָאז ךיא ןוא עטרעטַײלעג ַא

 -סַײג עזייב יד ץָאירַאֿפ רימ ןלעוו ןגיוא ענַײד ןוֿפ טכיל םעד

 -עצ סָאד .דרע רעד רעביא זיױװתונחמ ןעלמיוו סָאװ ,רעט

 -ּפָארַא ףרַאד טָאג סָאוװ ,חילש ןטעביז םעד ןוֿפ טײקטלַארטש

 טעוו ,זדנוא ןשיווצ ןיוש זיא רעכלעוו ןוא דרע רעד ףיוא ןקיש

 ןגױא ענַײד ןוֿפ רעַײֿפ סָאד !רענַײמ ךאלמ ,ריד ףױא ץלַאֿפ
 -רַאֿפ טעװו סטכעלש סָאד לַא זַא ןרעקַאלֿפעצ ױזַא ךיז טעוװו

 !למיה ַא ןרעוו טעוו דרע יד ןוא ןדניווש
 ןבַײלב ךיא לעװ ,רימ טימ ןייג טשינ טסעוו וד בוא ןוא

 םענייק ןזָאל טשינ ,טנוה רעַײרטעג ַא ױװ סיֿפ ענַײד ַײב ןיל

 ןַײמ ,ריד ףױא ןלַאֿפ טשינ עלעבױטש ַא לָאזס ,הצ ריד וצ

 !ַאזָארָאלָאד רעטַאמ
 ןַײמ ןבעגוצקעווַא ןעוװעג טיירג ךיא ןיב ןטכענ טשרע

 יטנַא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפנַײרַא טשינ לָאז םיור יבַא ,ןבעל

 רעטרעוו יד טימ ,סעצײלּפ יד ףױא סקיב רעד טימ .טסירק
 2698 2/400890118 2ע/1006608 0089010זטמ1,

 -טשינ יד ןקירדוצרעטנא סרעכַײרטסע יד טימ קעווַא ְךיִא ןיב
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 ,ךיא ?טזָאלעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ןוא .סרענעילַאטיא עקיביילג
 סקיב רענעגייא רעד טימ ןֿפלָאהעג בָאה ,קילָאטַאק רעטוג ַא
 רימ טגַאװ רענייק ןוא !הרוֿבק וצ םוטנטסירק סָאד ןעגנערב
 -ַאק !טסירקיטנַא טרָאוו סָאד ןַײרַא םינּפ ןיא ןעַײּפש וצ טשינ

 ,טַײצ רעכעלרעדנּױו ַא ןיא ןבעל רימ -- טכערעג זיא ענַאה
 !ט-ַײרֿפיַאב ? טסרעה !טַײרֿפַאב ךיז טָאה םױר עטלַא סָאד

 ַײב ןגיל ןענָאק טשינ רעמ ,ןרעוו טלַא לעװ ךיא זַא ןוא
 ףױא ,ץרַאה ענעגייא סָאד ןעלוירדעצ ךיא לע ,סיֿפ ענַײד
 ןלָאז םורַא עלַא ,ריד רַאֿפ ןליּפש סענורטס עטקיטולברַאֿפ יד
 -עג זַא ,ךעלקינייא ןבעגרעביא ןלָאז סעדייז -- ןרעוו עגוששמ

 ,יקסווָארַאמָאק עיבַארכ רעכעלקילגמוא ןַא לָאמַא טָאה טבעל
 -וָארַאמָאק טסנעק וד ןעוו ,ָא ..עיצילעֿפ עקידנדַײל ַא ןוא
 קיצרעֿפ רעביא ןוֿפ סוחי ַא טסייה סָאװ ,ליֿפ ןָאק רע !ןיקס
 פעצ עצרַאוװש ענַײד ךָאנ ,עיצילעֿפ ,פעלש ןַײד ךָאנ !תורוד
 רַאֿפ גייב'כ !תור-וד קיצרעֿפ ! תורוד קיצרעֿפ רעביא ךיז ןעִיצ
 טכעלש ױזַא רימ זיא'ס !ּפָאק ןקנַארק ןַײמ ,ןקידניז ןַײמ ךַײא

 ךימ לָאז ןליוּפ טרַאוויכ ...רענַײמ ךאלמ ,טכעלש ױזַא ,ריד ןָא
 גייווש ,טנַאוו ןיא ּפָאק ךיא ּפַאלק לַײװװרעד ...ןֿפפר רעכיג סָאװ
 | ?.,.טרַאװ ןוא

 ּפָאק םעד טײרדרַאֿפ ױזַא ,טכַאמעג עגושמ יז ןבָאה ווירב יד
 זַא ,עזַארֿפ יד .זיא יז טלעוװ רעסָאװ ףיוא טסּוװעג טשינ טָאה יז זַא
 םעד ןוֿפ רעטלע ,סוחי ןקידתורוד קיצרעֿפ ַא ךיז רעטניה טָאה יז
 זיא סָאד טָא ,ּפָאק ןוֿפ סױרַא טשינ ריא זיא ,גינעק ןשילױּפ ןטשרע
 לָאמ ןייק ,ןעוועג רעכיז טשינ םיא טימ רעבָא זיא יז !יקסווָארַאמָאק
 ףיוא טריֿפעגֿפױרַא טָאה יז זַא ןוא .טדערעג טשינ םיא טימ ןוֿפרעד
 ןטימ קעװַא ףור ןדעי וצ טלָאװ יז .ןטימעגסיוא רע טָאה ,סעומש ַא
 יז סָאװ רַאֿפ ןעזעג טשינ ,ןסיב-ןסיוועג ןייק טַאהעג טשינ ,קַאילָאּפ

 טָארקנַאב ַא בילוצ .ןרעטלע יד ןגעוו טכַארטעג טשינ ,טשינ רָאט

 עדייז ַא .ןַאמ ַא רַאֿפ עדייז ַא ןבעגעג ריא ,טֿפױקרַאֿפ יז ייז ןבָאה
 ,ןגנערטש ַא סעּפע ןבעגעג ריא .ביל ןעמ טָאה ןדייז ַא .טשינ ךיוא
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 ןכלעוו רַאֿפ ,ןַאמ רעד !ןבָאה תונמחר ייז ףיוא יז לָאז .רעטעֿפ ןגולק

 ןֿפױא ןעמוקעג לָאמ ַא ָאי ריא זיא ,ץרא-ךרד סיורג טַאהעג טָאה יז

 -עג הׂשעמ-תעשב ןוא טלטרעצעג םיא ,קידלוש טליֿפעג ךיז ,ןעניז

 .טרעלקעג םיא ןגעוו ןטלעז רעבָא טָאה יז .ןוֿפרעד ןטיל

 ,טשינרָאג טימ טבַײלב יז ןוא קעװַא יקסווָארַאמָאק טרָאֿפ טָא

 טשינ םיא ,ןטלַאהסױא טשינ סע טעוװ יז ?טשינ רע טדער סָאװ רַאֿפ

 ריא ַײב ּוװ ,טנַאה רעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא וויטקניטסניא .ןרָאֿפ ןזָאל

 יו ,טקוקעגמורַא ךיז .רעלדָא רעסַײװ ַא ןעגנָאהעגכָאנ טָאה לרעגניֿפ

 ןעקנַאדעג עריא ןּפַאכֿפױא לָאז רעצעמע ,טַאהעג ארומ טלָאװ יז

 ,ןסיורג םעד ןיא ןיילַא ןבַײלב טלָאװעג טשינ רעייז ריא ךיז טָאה'ס

 יי?ךָאנ רעוו ןוא ?יקסלָאּפָאנסַארק ?ענַאהַאק .זיוה ןליטש

 ןלעקנוט ןֿפױא ןוא ןעלסקַא עדנור יד טימ ןָאטעג קוצ ַא טָאה יז

 לָאמ ןייא טשינ טָאה יז .טײקיטליגכַײלג ַא טגיילעצ ךיז טָאה טכיזעג

 עשידִיי יד ךיז ןבָאה טרַאװנגעק סיקסווָארַאמָאק ןיא זַא ,טקרעמַאב

 -ַארכ ַא סָאװ ,סוחי ַא ןעוועג ייז ייב טלָאװ'ס יװ ,ןטיבעג טַײל עגנוי

 ןיקסלָאּפָאנסַארק ןוא טרעגרעעג יז טָאה סָאד .ייז טימ טדער עיב

 ַײב זיא סָאװ ,יכדרמ ,לרוחב עשידיסח סָאד .ןגָארקעג טנַײֿפ טעמּכ

 ןדעי טקוק -- ןלעֿפעג רעסעב ריא ןיוש זיא ,ןענַאטשעגנַײא ריא

 רעבָא טָאה .תמא םעד טגָאז ןוא ךיז טלטיור ,ןגיוא יד ןיא ךַײלג

 ףיוא רע טקוק סָאװ ןוא .ןטלַאה טשינ ךיז ןָאק ,טשינ ןרעינַאמ ןייק

 | ?יױזַא ריא

 ,ריא ףיוא סיוועג ןעמ טרַאװ לָאז ןיא זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז

 ןיא ווירב םעד טּפוטשעגנַײרַא ,לגיּפש ןיא ןָאטעג קוק ַא לָאמ ַא ךָאנ

 | :לַאז ןיא ןַײרַא עכעלײרֿפ ַא ןוא םעזוב

 ךַײא בָאה'כ סָאװ ,עיװָאנַאּפ ,ןקידלושטנַא רימ טעװ ריא --

 | ...ןילַא טזָאלעג

 .טגױנרַאֿפ ךיז עיבַארכ רעד טָאה --- !סיוועג ,ָא ---

 ךיז ענַאהַאק טָאה -- ?ןעגנַאגעגסױרַא טַאהעג ןעד טַײז ריא ---

 טרעהעגֿפױא טשינ ןוא רעֿפטנע ןייק ףיוא טרַאװעג טשינ ,ןֿפורעגנָא

 | .ןיקסוָארַאמָאק ןיא ןדײרוצנַײרַא
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 ַײב ןיטש ןבילבעג ,טרעֿפטנעעג טשינ דלַאב טָאה עיצילעֿפ

 :טלכיימשעצ ךיז ןוא ןדרָאקַא עכעלטע ןעמונעג ,ָאנַאיּפ רעד

 טכוז ריא זַא ,לָאמ ַא טשינ טֿפערט ,ענַאהַאק עינַאּפ ,טרעה ---

 ?םורַא ןיילַא ךיז

 ?ריא טניימ סָאװ ---

 ַא זַא -- ןֿפרָאװעגנַײרַא יקסלָאּפָאנסַארק טָאה -- טניימ ןעמ --

 טילֿפ ּפָאק ןַײז ןוא דרע רעקידניז רעד ףיוא םורַא ךיז טיירד שטנעמ

 ..סיֿפ יד טרילרַאֿפ רע זַא ,לָאמ ַא ךיז טֿפערט .,ןעלמיה יד ןיא

 !ןַילֿפ ,ןַייֿפ ----

 -נעּפ יד טקורעגֿפױרַא יקסלָאּפָאנסַארק טָאה רעטגײלעגֿפױא ןַא

 רֶע סָאװ ,לדילנסַאג ַא טמורבעגרעטנוא ןוא לזענ ןצרוק ןֿפױא ענס

 ;זירַאּפ ןוֿפ סעיצַאקַאװ ףיוא קידנעמוק יהא הבע ריי טָאה

 240 8816 6686 עג 2 2218004} == היד היה ייד הייד חד ייד שיד דו

 -עג םיא ַײב ךיז עיצילעֿפ טָאה -- !לדיל סָאד טשינ טגניז ---

 .עקטערובַאט ַא ףיוא טזָאלעגּפָארַא קיסעלכַאנ ךיז ןוא ןטעב |

 -רַאֿפ שיטנַארֿפ ךיז רע טָאה -- !טַאדַאמ ,טקידלושטנַא ,ָא --

 ,טגיונ

 ןטלעז טָאה רע ,רעטלטױררַאֿפ ַא שיט םַײב ןסעזעג זיא יכדרמ

 ,ײב ױזַא ןעועג ץלַא זיא םיא רַאֿפ .סעומש ןיא טשימעגנַײרַא ךיז

 סָאװ ,ץיה רעקיבלעז רעד טימ זַא ,טסּוװרעד לָאמ ַא טימ ךיז טָאה רע

 -ָאט ַא סעּפע ןגעוו יוג רעד טדער ,רעקצָאק ןגעוו ןדייר טגעלֿפ רע

 סָאװ רָאנ טָאה יקסװָארַאמָאק םירקיע ףלעווצ סעמעוװ .,ןיקסנַאיװ

 -ַאט זַא ,ןֿפורנָא טלָאװעג וליֿפַא ךיז טָאה רע .טנעײלעגרָאֿפ טַאהעג

 םירקיע ףלעװצ יד זַא ןעװעג שדחמ טשינ רָאג טָאה יקסנַאיװ

 ןגעוו טסעד ןוֿפ .טשינ סַײנ ןייק זיא'ס ,"הלבק, לקיטש ַא יװ ןענַײז

 טרָאֿפ סע זיא ,רעביא סע טיג יקסוװָארַאמָאק יו ױזַא זַא ,טליֿפעג

 טנָאקעג יוג ןגנוי םעד טלָאװ רע זַא ,ליֿפעג'ס טַאהעג ןוא .שרעדנַא

 / .טכַאנ עצנַאג ַא ןרעה

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ָאד זיא רהוז ןוֿפ דרעוװש עקידרעַײֿפ יד
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 רעקידלוקסומ ַא ןיא טֿפמערקעגנַײא ,דרעװש ענעלָאטש עֿפרַאש ַא

 | ,טנַאה

 ַא טימ יוג םענעסקַאװַאב ןטלַא ןַא ,ןיקסנַאיװָאט ןעזעג טָאה רע

 טקנוּפ ,עלעקעטש ןטַאװעקנעס ַא טימ ןוא סעציײלּפ יד ףיוא עברָאט

 .ןלוַאּפ טלעטשעגרָאֿפ לָאמַא ךיז טָאה רע יוו

 -יצנייא רעד טשינ זיא עיבַארכ רעד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע

 יוו ענעדירֿפוצ-טשינ עכלעזַא רעטנזיוט ןַײז ןזומ ןליוּפ רעביא .רעק

 טשינ רעמ ךיז טָאה רע .ןרָאװעג גנַאב םיא זיא'ס ןוא ,יכדרמ ,רע

 -רעּפוק ַא ּוװ ,טנַאװ רעד ףיוא טקוקעג ,ןדייר ייז סָאוװ ,טרעהעגנַײא

 רע סָאװ רַאבקנַאד ןעוועג ןוא ,ןעגנַאהעג זיא עיצילעֿפ ןוֿפ ךיטש

 ,טרעטעגרַאֿפ יז טָאה רע .ךַאד ןייא רעטנוא ריא טימ ךיז טניֿפעג

 רוחב רעקירָאי ןצעביז ַא יו ריא ןגעו טכַארטעג טשינ לָאמ ןייק

 -ןַא זיא יז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ױרֿפ רענייש ַא ןגעוו טכַארט

 ןעניז ןֿפױא לָאמ ןייק םיא זיא'ס .עיצילעֿפ --- זיא יז .עלַא יו שרעד

 טרָאװ סָאד ריא ףיוא ןדנעװנָא ןענָאק לָאז ןעמ ,ןעמוקעג טשינ

 טָאה רע ןעוו ,דימּת זַא ,טדערעגנַײא זַײװכעלסיב ךיז ןוא ,תוימשג

 -עג:הניכש ךעלבַײװ ַא ַײברעד ןעזעג ,דוחי ןגעוו טכַארטרַאֿפ ךיז

 ןעוועג זיא'ס ,ױרֿפ עכעלטנייוועג ןייק ןעוועג טשינ סע זיא ,טלַאטש

 .ןגיוא סעיצילעֿפ ןיא טעז רע סָאװ ,שינעקנעב סָאד

 טּפַאלק סעּפע יװ ,טליֿפעג .ךיטשרעּפוק ןֿפױא טקוקעג טָאה רע

 -יא ןוא ,לגױֿפ רעטרַאּפשרַאֿפ ַא יו ךיז טסַײר ,ןצרַאה ןיא םיא ַײב

 ,טלַאטשעג ַא ןָא רעטרעוו ענעסירעגּפָא ןגָארטעג ךיז ןבָאה םיא רעב

 ןעוועג טשינ זיא רע .גרַאב ַא יו טלעטשעגקעװַא ךיז ,טלַאהניא ןַא ןָא

 -עג םיא רעביא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו יד ןקינײארַאֿפ וצ חוּכב

 ןרעטש ןטימ גרַאב םעד ןקַאהכרוד טלָאװעג שינרעגרע ןוֿפ .טליונק

 ,טולב ןיא ןעגנַאגרַאֿפ ,טקיטולבעג טָאה ץרַאה עגנוי סָאד ןוא

 ןכוז ,ןביולג ןטלַא ןטימ ןדירֿפוצ טשינ ןענַײז סיקסווָארַאמָאק יד |

 -מותירַאֿפ ַא עַײנ סָאד זיא ױזַא עטלַא'ס יו טקנוּפ ןוא .םעַײנ ַא ייז

 ןייק םיא ןוא ןריובעג טָאה רעצ רעשידִיי רעד ןכלעוו ,קנַאדעג רעט

 ,רימ ןבָאה ,ןיג טשינ רעכעה ןיוש ןעמ ןָאק .ןבעגעג טשינ ןוקית



 235 רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 טשינ רימ ןכערב סָאװ רַאֿפ ָאט ,עטסכעה סָאד טכיירגרעד ןיוש ,ןדִיי

 טציא ?ןבַײלב טשינ טילּפו דירׂש ןייק זדנוא ןוֿפ לָאז'ס ,קרַאק םעד

 ןָאק ,רָאנ לו סע רעוו .בייהנָא ןוֿפ ןעגנַאֿפנָא טשינ רענייק ףרַאד

 -נזָאלרעביא ,קיטש ַא זדנוא ַײב ןסַײרסיױא קיטייװ ןָא ןָאק ,ןרָאנש

 דרעװש רעד ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא דנּוװ עטרעטַײארַאֿפ ַא קיד

 ?"םירקיע ףלעווצ, יד ןבָאה ףערטַאב ַא רַאֿפ סָאװ ...!טלעוו ַא ןזיילסיוא

 !זדנוא ַײב טנערב סָאװ ,רעַײֿפ ןטימ ךַײלגרַאֿפ ןיא קנוֿפ ַא ךָאד זיא'ס

 יד זַא ,דרעװש יד טסעֿפ ױזַא ןטלַאה ןענָאק רימ ןעוו ...דרעווש יד

 ,ה"-הוא -- לּפַאצ ןייק ץרַאה סָאד ,ןָאט טשינ רעטיצ ןייק לָאז טנַאה

 ! ה-הַא

 ןיא טבילרַאֿפ ןעוועג יכדרמ זיא ןָא טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ

 ךיז טנכער סָאװ ,דָיי ןטעדליבעג ַא ןעזעג לָאמ עטשרע'ס .ןענַאהַאק

 ,םייסיא יד טימ ןכילגרַאֿפ םידיסח יד טָאה ענַאהַאק .תודיסח טימ

 -ילגרַאֿפ יד ןגעק טסַײג ןשידִיי ןוֿפ טסעטָארּפ םעד ייז ןיא ןעזעג

 רעד זיא ילּכ יד ,םערָאֿפ יד טשינ .הֹרוּת רעד ןוֿפ ןבַאטשכוב עטרעוו

 ,תודיסח זיא סָאד ,ןֿפַאשעג ילּכ יד טָאה סָאװ טסַײג רעד רָאנ ,רקיע

 טָאה סָאװ ,עיבַארכ ןֿפױא טקריוועג סָאד טָאה ,ענַאהַאק דִיי רעד ,רע

 ןוֿפ טַײז רעד ןיא ןענַאטשעג ןוא ןיקסנַאיװָאט ףיוא טקוקרַאֿפ ךיז

 רעד ןיא ןֿפרַאװנַײרַא ךיז לָאז רע ,ןלױּפ ןעַײרֿפַאב וצ גנוגעווַאב רעד

 .ןבעל ןוא בַײל טימ טעברַא

 ,טביולגעג טשינ ,ןגָארטרַאֿפ טשינ יכדרמ טָאה ןיקסלָאּפָאנסַארק

 ןשידַיי ַא ןָא שיליוּפ טדער רע זַא ,ךיז טסיורג סָאװ ,טנַארֿפ רעד זַא

 ,לקינייא ןַא סֿפירח שובייל 'ר ןַײז לָאז ,טנעצקַא

 -עג טשינ .קצָאק ןיא טקילַײװגנַאלעג ךיז טָאה יקסלָאּפָאנסַארק

 סָאװ ךיז ןלָאז סעיצַאקַאו יד ןטעבעג .ןצנַאט וצ ןעמעוו טימ טַאה

 .ןזיור עסַײװ ןעיצילעֿפ טכַארבעג גָאט ןדעי ןוא ןקידנע רעכיג

 טָאה רע .רערעדנַא ןַא ןרָאװעג יכדרמ זיא םישדח ַײרד יד רַאֿפ

 ןדעי םיא טימ טָאה סָאװ ,ןּתוחמ םעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ טַאהעג ליֿפ
 רע .רעכיב ןענעייל וצ ןבעגעג םיא ןוא טסעומשעג ,טנרעלעג גָאט
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 'ר ןעזעג ןטלעז ,ףיוה ןיא ןיבר םוצ ןעגנַאגעג רעקינייװ ץלַא זיא

 .טלעוו רעגנעדוצ ַא ןיא טבעלעג טָאה רע זַא ,טליֿפעג ןוא ןעשטיא

 :טגױנרַאֿפ ךיז ןוא ריט עקיטַײז ַא טנֿפעעג טָאה רעניד רעד

 !קיטרַאֿפ זיא טיורבטנוװָא ---

 סע טמוק -- טלעטשעגֿפױא ךיז עיצילעֿפ טָאה -- !עיוװָאנַאּפ ---

 ךיז ענַאהַאק טָאה --- ןַאטַאלרַאש ַא זיא רע יצ טשינ סייוו'כ ---

 גנוַײרֿפַאב רעד ןגעק ןַײז ןָאק קַאילָאּפ ַא זַא רָאנ -- טלעטשעגֿפױא

 ...ןלױּפ ןוֿפ

 יקסווָארַאמָאק טָאה -- !טלעװ עצנַאג יד ןעַײרֿפַאב ליוו רע --

 .ןגָאלשעגרעביא םיא

 -ָאק טּפַאכעגנָא ענַאהַאק טָאה -- ?טלעוו עצנַאג רימ סָאװ ---

 !עקיבלעז'ס ןהנעט ןטַאגענער ערעזדנוא -- טנַאה ַא רַאֿפ ןיקסווָארַאמ

 טימ ןעגנַאגעצ ךיז טקנוּפ םעד ןיא שטיוועקצימ זיא ,רעמ טֿפרַאד'ר

 זַא ןגָאז ךַײא ךיא לעװ ,הרוּת ןַײז ָאי טרעטעגרַאֿפ ריא ביוא !םיא

 -ָאּפ ןסיורג ַאזַא הלווע ןַא ןעמ טוט םעד טימ זַא ,ענַײז טשינ זיא'ס

 ןגעוו ןדייר טשינ ןיוש ליוו'כ !יקסנָארוװ-ענייה יו רעקנעד ןוא קַאיל

 -טנערַאֿפ יו ,טציא .הלבק רעד ןוֿפ ןעמונעג ןענַײז סָאװ ,ןלעטש יד

 ,סּפױּפ םעד יא ןּפַאכנַײרַא ןלעוו סָאד ?קיטילָאּפ-טלעוו ןַײז ריא טרעֿפ

 ?ןענָאילימ סדלישטָאר ןיימ'כ ,ןדלישטָאר יא

 -ַאמָאק טָאה -- !גנוגעווַאב-טלעוו ַא ןעוועג ךָאד זיא סָאד --

 .ןכָארבעגרעטנוא םיא יקסווָאר

 ייווצ --- טכַאלעצ ךיז ענַאהַאק טָאה -- ?ןגָאז סע טלָאז ריא --

 -נַארֿפ עשירעטסיה ַא ןוא לעשימ רעיּפ רעקיטסימ רעד ,ןרָאסעֿפָארּפ

 -טלעוו ַא ךַײא ַײב טסייה סָאד -- לַאטרַאװק ןשינַײטַאל ןוֿפ ןיזיוצ

 ? גנוגעווַאב

 ?ןדִיי ןשיווצ ןוא ---

 טשינ גלָאֿפרעד ןייק ערעל סיקסנַאיװָאט טָאה ןדִיי ןשיווצ ---

 םישרדמייּתב יד ןיא תושרד סעשטיוועקצימ וליֿפַא .ןבָאה טנַאקעג

 טָא ,דיסח רעדעי לַָײװ ?סָאװ רַאֿפ ריא טסייוו .ןֿפלָאהעג טשינ ןבָאה

 יז .סיקסנַאיװָאט ןיילַא ןענַײז תואּפ יד טימ ןדִיי עטשטיינקעצ יד
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 יד !טולב ןיא ייז ַײב זיא'ס לַײװ ,ןזעוו ןייק טשינ ןוֿפרעד ןכַאמ

 ריא טנָאק ,ןיקסנַאיװָאט וצ ןענַאטשעגוצ ןענַײז סָאװ ,ןדִיי עכעלטע

 םּתס זיא ,םַאר ןושרג ,טנַאטידַא ןַײז .רעגניֿפ יד ףיוא ןלייצרעביא

 ןענַײז ,"סניבר; ךיז ןֿפור סָאװ ,ןדִיי עשיליוּפ יד ןוא ףרווװסיױוא ןַא

 -לעז עקסװעַײלַאקינ עטנידעגסיוא ןוא סרעֿפלעהַאב ענעזעוועג עלַא

 | ! סרענ

 ןיא ןַײרַא עטשרע יד עיצילעֿפ זיא -- !טמוק ,ןסע טמוק ---

 .רעמיצסע

 יקסלָאּפָאנסַארק טָאה -- !ךיז טכָאק ענַאהַאק יװ ,רָאנ טעז ---

 | .טנעה יד טימ טמורקעגכָאנ םיא ןוא ןעיצילעֿפ ןזיװעגנָא

 -ילעֿפ טָאה -- ...טסנרע טשינ לָאמ ןייק ריא טַײז רַאֿפרעד ---

 ךַײא טקוקרַאֿפ -- ןצעז ךיז לָאז רע ּוװ םענייא ןדעי ןזיוועגנָא עיצ

 .ןענַאהַאק ףיוא

 לקסלָאּפָאנסַארק טָאה -- ..רָאה יד ןרעווּוצנָא ארומ בָאה'כ --

 | ,טכַאלעצ ךיז

 רעגניֿפ ַא טימ ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז וויטקניטסניא טָאה ענַאהַאק

 יז טָאה ןעמ זַא ,רעטיש ױזַא ןעוועג ןענַײז רָאה יד ּווװ ,ּפָאק ןרַאֿפ

 / עיצילעֿפ וצ טדנעוועג ךיז ןוא ןָאטעג לכיימש ַא ,ןלייצ טנָאקעג

 'ה טָאה ןעמ זַא .קיסעמקעווצ זיא ןבעל'ס ,טײטשרַאֿפ ריא --

  -רעזיײא רעד ןֿפור ןדִיי עשיליוּפ יד ןעמעוו ,ןדייז ַא רַאֿפ ףירח שובייל

 בילוצ ,ןבָאה טשינ חומ ןייק ןצנַאג ןיא לקינייא סָאד ףרַאד ,חומ רענ

 יא ,ןדייז םעד יא ,ןדנעװשרַאֿפ ליֿפ וצ טשינ רָאט ןעמ ...עינָאמרַאה

 טשינ ,ןגירק סעּפע ךיוא ןֿפרַאד סיקסווָארַאמָאק יד ..,לקינייא סָאד

 ? רָאװ

 ןיא ןענַאהַאק טּפַאלקעג יקסווָארַאמָאק טָאה -- .תמא ,תמא --

 !ףרַאש .,טגָאזעג ףרַאש --- ןַײװ זָאלג ַא ןסָאגעגנָא ךיז ןוא סעציילּפ יד

 רע ןעוֶו ,טכערעג זיא יקסנַאיװָאט !עשידִיי סָאד ,קלָאֿפ ךעלרעדנּוװ ַא

 סָאד ,טקנוּפ ןקיטכיל ןייא טַאהעג רָאנ ןבָאה ןזױצנַארֿפ יד זַא ,טגָאז

 -צניֿפ יד טגָאיעצ ,ןָאטעג ןַײש ַא טָאה סָאװ .,ןָאעלָאּפַאנ ןעוועג זיא

 ּפמעט ,ץרַאה עכעלשטנעמ סָאד טגָאנעג ןבָאה סָאװ ,רעטסַײג ערעט
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 ןוא טַאהעג ןדִיי ןבָאה ןטקנוּפ עקיטכיל עכלעזַא .חומ םעד טכַאמעג

 רעשידַיי רעכעלרעדנּוװ רעד רַאֿפ קנירט'כ !!!רועָיש ַא ןָא ןבָאה

 ! עסַאר

 ,ןסע ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא טרעּפמילקעג ןבָאה ןַײװ רעזעלג יד

 ןגיובעגרעביא ךיז טָאה עיצילעֿפ ןעו ,טקרעמַאב טָאה יכדרמ

 -וב ריא ןוֿפ יו ,טיונק יד טײרדעגֿפױרַא סָאװטע ,ּפמָאל םעד רעביא

 גיב ַא טלָאװעג ךיז ךַײלג טָאה רע .ןלַאֿפעגסױרַא סעּפע זיא םעז

 -ֿפױרַא וויטקניטסניא רעבָא טָאה ,ןבעגּפָא ריא ,ןבײהֿפױא סע ,ןָאט

 טשינ טעז רענייק יצ טקוקעגמורַא ךיז ,סוֿפ םעד ףיורעד טלעטשעג

 ,טרעהעגנַײא טשינ רעמ ךיז טָאה רע .ןרָאװעג טיור קרַאטש זיא ןוא

 ,טמערַאוװ ריּפַאּפ לקיטש סָאד יװ טליֿפעג .שיט םַײב טדער ןעמ סָאװ

 ,ןעזעג ןבָאה עלַא זַא ,ןעוועג רעכיז ןוא .טמַאלֿפרַאֿפ טרעוו רע ,טירב

 יו טעז רע ןעוו ,קנעש ַא ןיא רעױּפ ַא .םַאכ ַא רַאֿפ םיא ןטלַאה

 .ףױרַא סוֿפ םעד ריא ףיוא רע טלעטש ,עבטמ ַא ּפָארַא-טזָאל רענייא

 רע זַא ,טרעּפמַאעג ןילַא ךיז טימ טָאה רע .םַאכ ַא רַאֿפ טסַאּפ'ס

 רענייק רָאט רשֿפא ןוא .ןבעגּפָא ריא ,ןבײהֿפױא ךַײלג סע ףרַאד

 סוֿפ ןטימ טָאה רע ןוא טקַיורַאב םיא טָאה סָאד ?ןסיוו טשינ ןוֿפרעד

 טָאה טױרבטנװָא סָאד זיב ױזַא ןסעזעג ,ןָאטעג טשינ ריר ןייק רעמ

 טָאה ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןַײרַא ןענַײז עלַא זַא ןוא .טקידנעעג ךיז

 ןיק טשינ ןוא ענעשעק ןיא ריּפַאּפ סָאד ןטלַאהַאב ךיג ףיוא רע

 .ןעגנַאגעגכָאנ ייז רעטסיירד

 :טליּפשעג טָאה עיצילעֿפ

 (016זמ110 רט8260216, 410600 1ט3264216,
4647 10 60 ,860216 40 600 

 ,רעטרעוו יד טגָאזעגכָאנ ,זיא סָאד סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה רע
 יו ,ןעזעג .ןעשטיא 'ר ןיא ,ןעלחר ןיא ,םייה רעד ןיא טנָאמרעד ךיז

 ,םוטעמוא רעטצניפ, (ידַאישזד עמעָאּפ רעשיטַאמַארד סעשטיוועקצימ ןופ) ?
  יָוןייז טעװ סָאװ ,ןייז טעװ סָאװ / םוטעמוא ביוט
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 ןוא ךעלדנייב יד רעביא ןעגנירּפש רעגניֿפ עסַײװ ,עגנַאל סעיצילעֿפ

 ..טנעָאנ ױזַא ,ריא וצ טנעָאנ ױזַא טליֿפרעד ךיז

 ןיא ןענַאטשעג ,רעליטש ,רעליטש ןרָאװעג ןענַײז רענעט יד

 ,רעמיצ ןוֿפ טייקלקנוט בלַאה רעד טימ ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז ,ןטֿפול רעד

 ?ךָאנ ןעמ טליּפש .ןרעיוא יד טגנערטשעגנָא יכדרמ טָאה

 :ןעגנולקעג זעירעטסימ טָאה עמיטש עמענעגנָא סעיבַארכ םעד

{ 6210 624060216801---1600 11016 44 
 2 זמ81נ 0066) 1 ןצץסש 1690--68606 00021סז;

 1122 81882 מש . . ...- זמ 1127 4.
 יי א יא יא 0080 עי יא עי 0 את טאטע עא אתוו  'ט00080 סא

 רע ּוװ טקנעדעג טשינ רעבָא ,טנַאקַאב ןעוועג ןיכדרמ זיא'ס

 ,שרדמ ןייק טשינ סָאד זיא ?טנעיילעג סע רע טָאה .טנעיילעג סע טָאה

 ןרעו ןריובעג ףרַאד סָאװ ,טסירקיטנַא רעד ןבירשַאב טרעוו'ס ּוװ

 ?ַאה ,יוג רעד סע סייוו ןענַאװ ןוֿפ ?..סנרעטש ַײרד טימ םיור ןיא

 רעד טרימַאלקעד סָאװ ,יקסלָאּפָאנסַארק עינַאּפ ,טקידלושטנַא ---

 ?טציא עיבַארכ

 .עיצַאזיווָארּפמיא עסיורג יד ךָאד זיא סָאד --

 ? סָאװ ---

 .ליטש ןרָאװעג זיא'ס .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה יקסלָאּפָאנסַארק

 גרַאב ַא ןֿפרָאװעגנָא ,רעלענש ,לענש טלקַײקעג ךיז ןבָאה רעטרעוו יד

 ךיז ,קיטשינ ,ןיילק ױזַא ךיז ַײב ןרָאװעג רעדעי זיא ,גרַאב ַא רעביא

 ,רעַײֿפ רעקיטש יו ,רעטרעוו יד .עלעקניוו ןַײז ןיא טעשטרוקעגנַײא

 ,ןדנּוװ עלַא טנֿפעעצ ,חומ ןיא ןיכדרמ ַײב טצירקעגנַײרַא ךיז ןבָאה

 טסּוװעג טשינ טָאה רע .סבעוװניּפש טימ טקעדַאב ןעוועג ןענַײז סָאװ

 טרַאּפשרַאֿפ טציז רע יו ,ןעלעדנעמ 'ר ךיז רַאֿפ ןעזרעד ,סָאװ רַאֿפ

 ,תוחוּכ יד ןוֿפ ךיז טסַײר ,רעטדימשעגוצ ַא טציז ,רעמיצ ןיא ךיז ַײב

 רעשיליוּפ רעד ןיא קיטסימ ןופ ןדרָאקַא עטסקרַאטש יד ןופ רענייא ,ז"ד) *
 ןעמַאמ רעדמערפ ַא ןופ / !קיצרעפ ןוא ריפ זיא ןעמָאנ ןייז ןוא,, (רוטַארעטיל
 ."רעמינּפ יירד טָאה ..ןַאמ רעכעלקערש ַא / ,ןדלעה עטלַא -- טולב ןייז זוא
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 ןגױא רָאּפ רענזיוט ןוא םלוע לש ונובר םוצ תונעט טָאה ,טַײרש

 לשטנעמ עכַאװש ,ענעכָארבעצ סָאד יװ ,סַאּפש ןבָאה ,םיא ןוֿפ ןכַאל

 ,טניוו ןטימ המחלמ טלַאה ,לרעמיצ ןטרַאּפשרַאֿפ םעד ןיא םורַא-טֿפױל

 וו ,טַײז רעד ןיא ןָאטעג קוק ַא יכדרמ טָאה -- ?ענַאהַאק ,ַא --

 .ןעזעג טשינ ןטרָאד םענייק ןוא ,ןענַאטשעג זיא עיבַארכ רעד

 .זעוורעג ,ךיג טדערעג ,רעמיצ ןטימ ןיא ןסעזעג זיא ענַאהַאק |

 טָאה ,ןקידנע רעכיג ליוװ ,ךיז טלַײא רע זַא ,קורדנַײא םעד טכַאמעג

 רעטרעװ יד .טימ רעד ןיא ןסַײררעביא טשינ םיא לָאז ןעמ ארומ

 -מיא סיורג ןוֿפ רע טָאה ,זדלַאה ןיא ןָאטעג רַאּפש ַא םיא ךיז ןבָאה

 :טנעה יד טימ ןֿפלָאהעגסױרַא ךיז ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טעּפ

 -עג ןוא ןגיוא יד ןכַאמרַאֿפ טֿפרַאדעג רָאנ טָאה רע = -- --=

 םעד ןכיירגרעד ,לגילֿפ יו םיא ַײב ךיז ןסקַאװעצ טנעה יד יוװ ,טליֿפ

 ןרעטש סױרַא-ןעמוק .,ןָא ךיז ןגָאלש רעגניֿפ יד רָאנ ווו ,ןוא למיה

 +יילש ,ןַא ייז רע טדניצ -- רע ליוו ,סיוא ייז רע טשעל -- רע ליוו

 יו ןרעטש יד רעביא רעגניֿפ יד טריֿפ ,ןטייווצ ןיא םענייא טרעד

 {עי ַא ןֿפַאשַאב ןָאק רע זַא ,טליֿפ רע .ןשיװַאלק עקידרעַײֿפ רעביא

 הטילש ןייק ךיז רעביא טָאה רע זַא ;ןטלעװ ןכַאמ ֿבורח ןָאק ,ןִיַאמ

 טשינ ףןעוװעג טשינ רעירֿפ ןיא טֿפַאשַאב רע סָאװ סָאד זַא ,טשינ

 ןטָאש ןייק לָאמ ןייק טייג םיא לַײװ :ךיז ןוֿפ ןרָאװעג ,ןַײז טנָאקעג
 .ךָאנ טשינ

 זַא ,טסוװעג .ןדירֿפוצ ןעוועג טשינ רע זיא ןגעוו טסעד ןוֿפ ןוא

 םיא טעװ ,ןֿפַאשַאב טלעוװ ַא געט סקעז ןיא וליֿפַא טעו רע ביוא

 יד לָאז סָאװ ,טשינ ןטָאש ןייק טָאה רע לַײװ ,ןביילג טשינ רענייק

 עטריקורב יד ןוֿפ רענייטש יד זַא ,ןגָאװצ ןייא ןיא ןטלַאה ןשטנעמ

 ןָאק תוירבדמ ןוא רעדלעוו יד ןוֿפ רענייטש יד ,ןגעוו יד ןוֿפ ,ןסַאג

 ףעלדנַאװרַאֿפ טיורב ןיא עגר רעדעי וצ רע

 | ...!רקיע רעד זיא סָאד

 טימ ןסירעג ןענַאהַאק ַײב ךיז ןבָאה ,עקימַאלֿפ ,רעטרעוו יד

 -סקע ,רעַײֿפ סנּפָארט יוװ חומ ןטנדָאלעגנָא ןַײז ףיוא ןלַאֿפעג ,טעּפמיא

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ךעלרעמעק רועיש ַא ןָא ךיז ןבָאה .טרידָאלּפ
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 ַא טימ עלַײװ ַא ןייטש ןבילבעג רע זיא ,טדנעלברַאֿפ םיא ,ןענעֿפע

 ךיז יו טכוזעג ,טדער רע סָאװ טסּוװעג טשינ ןיײלַא ,ליומ ןטנֿפשעצ

 -רַאֿפ םיא ,טצילבעגֿפױא ןבָאה ךעלמעלֿפ רעטנזיוט .ןרעטנָאלּפוצסױרַא

 ָאד ךיז טָאה ,רעַײלש םענעלויט ַא ךרוד יװ ,ייז רעטניה ןוא טריֿפ

 ַא ןעזרעד טָאה רע ןוא .טייקיולב עֿפיט ַא ןסירעגכרוד טרָאד ןוא

 ,עקיביילג-טשינ יד -- ןדִיי ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ףיש רעד ףיוא .ףיש

 ןוא ןסע טימ ,דייר עטוג טימ .םונהיג ןקיבײא םוצ עטּפשמרַאֿפ יד

 ףיוא לָאז דסח סטָאג זַא ,ןזיילסיוא טלָאװעג ייז םיחלג ןבָאה ןעקנירט

 טשינ ןבָאה סָאװ יד ,טולב ןטנשקערַאֿפ ןטימ ,עקידניז יד .ןלַאֿפ ייז

 טָאה ,דניז סנשטנעמ רַאֿפ ןעמוקעגמוא זיא רע זַא ,ןרעה טלָאװעג

 -עג ןיא טרָאװ סטָאג עכלעוו ףיוא ,עטוג יד ןוא ןעקנורטרעד ןעמ

 ןבעגעגרעביא ךיז ןבָאה ,דרע רענעקורט ףיוא ןגער-רעמוז ַא יוװ ןלַאֿפ

 סיֿפ ערעייז -- ןעשעג זיא סנ ַא זַא ,טֿפַאשביל ליֿפ ױזַא טימ םיא וצ

 -ייה יד זַא ,עביל סיורג ןוֿפ .ןטולב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רעצרעה ןוא

 טשינ רעמ ןיוש ךיז ןוא ןַײרַא ןדע-ןג ןיא ןייג ךַײלג ןלָאז עקיל

 -נַא ןכָאנ םענייא ןֿפרָאװעג ייז ןעמ טָאה ,טסירקיטנַא וצ ןבעגרעביא

 ...עביל סיורג ןוֿפ ...עביל סיורג ןוֿפ .ןַײרַא םי ןיא ןרעד

 ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,ןענַאהַאק ףיוא טקוקעג ןבָאה לַאז ןיא עלַא
 רע יװ ,ןַײרַא ּפָאק ןיא ףיט ןגיוא יד ,ליומ ןטנֿפעעצ ןטימ ןענַאטשעג

 ךיז טָאה רע .סעגר עכעלטע ךרוד ןענַײז'ס .ןטילעג קרַאטש טלָאװ

 לדָאזיּפע ןַא סעּפע ךָאנ יוװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ,ןרילרַאֿפ וצ ןביוהעגנָא

 ןעזעג טינ .םיא ףיוא טצעזעגנָא לָאמַא ךיז טָאה ןעינַאּפש-שוריג ןוֿפ

 -רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ תוכַײש ןייק םעד ןיא

 רעד ףיוא טקרעמַאב טָאה רע יװ ,ןצעזקעװַא טלָאװעג .ןיוש ךיז .ןלייצ

 לָאז רעטנָאלּפ רעד .ןעוועג גונעג זיא סָאד .ןטָאש סיכדרמ טנַאװ

 ךיז ,טלַאה רע ּוװ טנָאמרעד ךיז .טצֿפיזעגּפָא טָאה רע .ןעמיוושעצ

 ליטש ןוא לוטש ןַײז ןוֿפ לטנעוו םעד ַײב טנעה עדייב טימ ןעמונעגנָא

 | : טצעזעגרָאֿפ

 יד רעביא רענעגָאלשרעד ַא טזָאלעג ךיז רע טָאה .-- -- דדש
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 רעצ סיורג ןוא ,ןשטנעמ טימ ץרַאוװש ןענַײז ןסַאג יד יוװ ןעזעג ,ןסַאג

 .טשינ םיא טקרעמַאב רענייק סָאװ ,טַאהעג

 רע .ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ,רע יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא

 -ֿפױא ןוא ןדמערֿפ םעד טקוקעגנָא עלַײװ ַא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה

 ןוא ןרָאװעג רעניד ,ןָאטעג יצ ַא ךיז טָאה רעדמערֿפ רעד .טרעטיצעג

 ,טנַאװ רעד ףיוא ףױרַא זיא

 ?וטסליוו סָאװ ---

 -עג רענעלק ,ןעַײרד ןיא ןגיובעגנַײא ךיז טָאה רעדמערֿפ רעד

 ןעזעגסיוא ,סיֿפ ןוא טנעה יד טימ ,ּפָאק ןטימ ןעיירד ןעמונעג ,ןרָאװ

 ןוא ,ךיז ןוֿפ ןבַײרט םיא טמענ סָאבעלַאב רעד ןעוו ,טנוה ַא יו

 :טלכיימשעג קידהענכה

 ?טשינ ךימ טסנעקרעד וד ---
 .ןיינ ---

 !ןטָאש ןַײד ךָאד ןיב'כ ---

 ? וטסיב רעוו --

 זיא ןוא ןרָאװעג רעגנעל ,טכַײלגעגסױא ךיז טָאה ןטָאש רעד

 יו ,םיא םורַא ןרַאש ןעמונעג ךיז טָאה רע .טנַאװ רעד ןוֿפ ּפָארַא

 ךָאנ ןוא ,סיֿפ ענַײז ןשיווצ ןרעטנָאלּפוצנַײא ןבילקעג ךיז טלָאװ רע

 :טלכיימשעג רעקידהענכה

 ןסַאג יד ןשיוװצ רענערױלרַאֿפ ַא ךיז טסיירד וד יו ,עז'כ --

 ןַײד ןוא רעלעק ַא ןיא טסניוװ ,טשינ ךיד ןעק רענייק סָאװ ,טסדַײל

 וטסרעטיצ סָאװ ?רָאװ טשינ ...רעגנוה ןוֿפ ןברַאטש רעדניק טימ בַײװ

 *.?טשינ עקַאט ךימ טסנעקרעד וד .,.?ױזַא

 זַא ,טליֿפעג .רעכיילב ,רעליטש ןרָאװעג זיא עמיטש סענַאהַאק

 ןגָאז טלָאװעג רע טָאה ױזַא טשינ .םעטיר םעד ןריױװעגנָא טָאה רע

 טָאה ,טרעטנָאלּפרַאֿפ טַאהעג ךיז טָאה רע ןעוו ,רעִירֿפ ...סָאד טשינ

 ןוֿפ טשינ ןעמ טגיוז ןכַאז עכלעזַא ...ןצעזקעװַא טֿפרַאדעג ךיז רע

 -יל יװ רעמ טשינ זיא סָאד ...רעדעי ןָאק ןלייצרעד ױזַא ...רעגניֿפ

 ךיז טָאה רעמ ץלַא ,טדערעג טָאה רע רעגנעל סָאװ ןוא ...רוטַארעט

 ףרַאד ןעמ זַא ,ךעּפ יו ךיז ןעִיצ רעטרעוו יד זַא ,ןזיוועגסיוא םיא
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 רע זַא ,זָאלֿפליה ױזַא ,ךַאװש ױזַא רעבָא טליֿפעג ךיז .ןסיײררעביא

 ,טדערעג רעטַײװ ןוא ןָאט טנַאקעג טשינ סָאד וליֿפַא טָאה

 ןוא עגר ַא ףיוא רעביא ךיז רימ ביג ,טסליוו וד ביוא --- -- ---/

 עטסנעש יד .ץַאלַאּפ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךַײלג טרעוו רעלעק ןַײד

 ןוא דניק .ןגינעגרַאֿפ ןֿפַאשרַאֿפ וצ ריד ךעלקילג ןַײז ןלעוו ןעױרֿפ

 רענייא ןעמױרנַײא ,געוו םעד ןטערטּפָא ריד דײרֿפ טימ ןלעװ טייק

 | ?וטסגַײװש סָאװ ,ונ .ןד טסייג סָאד זַא ,ןטייווצ םעד

 ַא רָאנ טָאה רע יו ןוא .רעטדנעלברַאֿפ ַא ןענַאטשעג זיא רע

 טימ ןסַאג עצרַאװש יד ןבָאה ,ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש

 :ןעירשעג ,ּפעק יד ןגיובעג םיא רַאֿפ ןשטנעמ

 !...ןבעל גנַאל !ןואג רעד לָאז ןבעל גנַאל ---

 םורַא ןשטנעמ יד ,גָאטלױװ ןוֿפ ןרָאװעג דימ זיא רע זַא ןוא

 טָאה רע .ןײלַא ןבַײלב וצ טקנעברַאֿפ ךיז רע טָאה ,ןסערעד ןענַײז

 םענייא ןרעדַײלש ,ןרעטש יד טימ ןָאט ליּפש ַא טלָאװעג רעדיוו ךיז

 ךיז ןליֿפ ,ןדניצנָא קירוצ ייז ,זַײװרעטרעדנוה ןשעל ייז .ןטייווצ ןיא

 לגילֿפ יד זַא ןענוֿפעגסױא רע טָאה -- ןיַאמ שי ַא ןֿפַאש וצ חוּכב

 וצ זַא ,רעמ טשינ ךיז ןבייה ייז זַא ,טקנעזעגרעטנוא םיא ַײב ןענַײז

 טָאה קיטייו ַא ןוא ,בַײװ ןוא טיורב רַאֿפ טלָאצַאב רע טָאה רעַײט

 .ןעמונעגמורַא םיא

 טלָאװעג טשינ םענייק ןוא ןסָאלשעגּפָא ךיז רע טָאה רעצ ןוֿפ

 טָאה רע ּווװ ןוא .םיא ןוֿפ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא רעבָא ןטָאש רעד .ןעז

 -סיוא ןטָאש רעד זיא ,ןֿפיטרַאֿפ טלָאװעג ךיז ,ןטלַאהַאבסיױא טשינ ךיז

 ךיז רע טָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .טרעטשעג םיא זוא ןסקַאװעג

 ;םיא ַײב ןטעבעג

 ,דמערֿפ רימ טסיב וד ?רימ ףיוא טצעזעגנָא ךיז וטסָאה סָאװ --

 !ור וצ ךימ זָאל .ןושל ןַײד טשינ ײטשרַאֿפכ

 טנַאװ רעד רעביא ןגיוצעצ ךיז ןטָאש רעד טָאה -- !שטנעמ --

 זַא ,ןענַאטשרַאֿפ וטסלָאװ ,טכַארטרַאֿפ עגר ַא ךיז טסלָאװ וד ןעוו --

 ןעוועג טסיב וד .ןֿפלעה טשינ רָאג ריד טעװ ןענייוו ןַײד ,ןעיײרש ןַײד

 ?ןָאטעג סע וטסָאה .טיורב ןיא רענייטש יד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ חוּכב
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 יד סָאװ ,ךעלקילגמוא ןעוועג .רימ ךָאנ טקנעבעג ךָאד טסָאה !ןיינ

 .טשינ ךיד ןענעק ,רעדיורעד טציא ריד ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ

 -עגרה ,הסיֿפּת ַא ןיא ןסילשנַײא וליֿפַא ךיד געמ'כ ?וטסליוו סָאװ ָאט

 וד ןביילג טשינ ריד טעװ רענייק ןוא ןרַא טשינ םענייק טעװ ,ןענ

 ךיא בָאה .רימ טימ טשיוטעג ךיז .ןבעגעגרעביא רימ ךיז ךָאד טסָאה

 424 ישי ישי יי יי --+ ןוא ןיַאמ עי ַא ןֿפַאש וצ חוּכ ןַײד ןסָאלשעגנַײא

 ןּפַאלק סָאד ,ןעמיטש טרעהעג ךיז ןבָאה רעטצנעֿפ ןרעטניה ןוֿפ

 טסעג יד ןרָאֿפ סָאד זַא טּפַאכעג ךיז טָאה יכדרמ .סעטיּפָאק ןוֿפ

 -ַאּפ עטשטיינקעצ סָאד ענעשעק ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה רע .קעװַא

 זיא'ס ,ןענעייל טשינ ףרַאד ןעמ ,טסּוװעג .ווירב ַא זיא'ס ,ןעזעג .,ריּפ

 ,טרָאװ ַא ךָאנ טרָאװ ַא ןעגנולשעג רעזעוורענ ַא ןוא ,קידנעטשנָא טשינ

 .ןזַארֿפ ,רעטרעוו עקיצנייא טּפַאכעג .ןענַאטשרַאֿפ טשינ רָאג טָאה רע

 חומ ןיא םיא ַײב ףיוא סעּפע טצילב סע יװ ,הׂשעמ תעשב טליֿפעג

 -ייט'ס םיא ַײב ןבילקעג ךיז טלָאװ ןעמ יוװ ,ןרעטיצ ןביוהעגנָא ןוא

 -וצ ווירב םעד טָאה רע .ןּפַאכוצסױרַא טנעה יד רעטנוא ןוֿפ עטסרע

 יד םֹורֵַא טנעה יד טימ עלַײװ ַא ןענַאטשעג ,טשטיינקעגנַײא קיר

 ץייװכעלסיב ךיז ןוא ,ןעשעג קילגמוא ןַא םיא טלָאוװ'ס יװ ,ןֿפיײלש

 -גגעקטנַא םיא זיא עיצילעֿפ .ןײגסױרַא ןעמונעג טָאה .רע .טקַיורַאב

 2 8 | .ןעמוקעג
 -עגרעטנוא יכדרמ ריא טָאה -- ףןרױלרַאֿפ סָאד טָאה ריא ---

 | .ווירב ןטשטיינקעצ םעד ןגָארט

 ןרָאװעג סַאלב זיא ןוא ווירב םעד טנֿפעעג יז טָאה --- ?סָאװ --

 ?טנעיילעג סע טָאה ריא ---
 .ָאי ---

 טזָאלעגּפָארַא ןעמַאזוצ ןוא טקוקעגנָא עגר .ַא רעביא ךיז ןבָאה ייז

 : ןגיוא יד

 ? תמא ,ןגַײװש טעווי ריא ---

 ?ןגַײװש לָאז'כ טליוו ריא --
 ' .ָאי ---

 ,טוג ---
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 ,ןּפיל יד וצ טנַאה עלָאמש עכייוו יד טלעטשעגוצ םיא טָאה יז

 .טכַאנ עטוג ַא --

 ןּפיל יד יו ,טליֿפרעד לָאמ עטשרע'ס .ןָאטעג שוק ַא טָאה רע

 רעדיילק יד ןיא ןוא רעמיצ ןיא ךיז וצ ןַײרַא זיא רע .םיא ַײב ןענערב

 .לטעב ןֿפױא ןֿפרָאװעג ךיז

 שנוע ןוא רכֹׂש | 6 לטיּפַאק

 "ונעגנַײא םינּפ סָאד ,טעב ןֿפױא ןגעלעג טַײצ עגנַאל ַא זיא רע

 יו ןוא ,םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ טסוװעג טשינ ,ןשיק ןיא טער

 ןוא ּפמעט ןעמ טבַײלב ,טרַאװרעדמוא טמוק סָאװ ,קילגמוא ןַא ךָאנ

 ןטילעג ןוא טליֿפרעד יכדרמ ךיז טָאה ױזַא טקנוּפ ,קיטליגכַײלג

 | .ןוֿפרעד

 ךיז .ןעגנַאגַאב ָאד טרעוו הלווע עסיורג ַא זַא ,טסּוװעג טָאה רע

 -עמע סָאװ ,סָארדרַאֿפ טַאהעג .ןעמעוו ןגעק ןכַאמ רָאלק טנָאקעג טשינ

 וצ זיא ֿבוח ןַײז זַא טהנעט ,רעטנשקעעגנַײא ןַא םיא ןיא טציז רעצ

 םענ ַא ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי .ןעלסָאי 'ר ץלַא ןלייצרעד

 טעו רע זַא ,ןעוועג רעכיז ,רעֿפַײטש ןרָאװעג ,טנעה יד ןיא ןָאטעג

 -ָאק ןיא ןעיצילעֿפ ןעזרעד רע טָאה טלָאמעד טקנוּפ ,טרָאװ ןטלַאה

 טנָאקעג טשינ רעמ ךיז .םעלַא ןיא ןסעגרַאֿפ ,סמערָא סיקסווָארַאמ

 ןוא ךַאז ןייק רַאֿפ ןלעטשוצּפָא טשינ ךיז ןעוועג טיירג .ןשרעהַאב

 : ,טלירבעגֿפױא טָאה םיא ןיא ץלַא

 ןגיל ןבילבעג רע זיא ,טנערבעגכרוד ךיז טָאה סעּכ רעד זַא ןוא

 רָאנ ךיז טלָאװ רעצעמע יװ ,ץרַאה םורַא טייקליוה ַא טימ ,רעדימ ַא

 -רעד ךיז ןוא .טניוו ַא טזָאלעגרעביא ,ןבילקעגסױרַא טרָאד ןוֿפ סָאװ

 ןטימ רעטָאֿפ רעד ןעוו ,טליֿפעג רע טָאה ױזַא טקנוּפ זַא ,טנָאמ

 ןײלַא םענייא םיא ןוא ןעלחר ןעמונעגוצ ,ןלַאֿפַאב םיא ןענַײז רעטכַאּפ

 ,דלַאװ ןיא טכַאנ ַײב טזָאלעגרעביא
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 סָאד ןייצ יד טימ ןסירעג ,טלּפַאצעג ,טעשטרָאקעג ךיז טָאה רע

 .ןשיק ןוֿפ לכיצ

 ןיא ףיט םיא ַײב ןסעזעד זיא סָאװ ,רעטנשקעעגנַײא רעד ןוא

 -עב טשינ זיא רע זַא ,טהנעטעג ,טציירעג ךָאנ ךיז טָאה ,המשנ רעד

 ןלַארטש ןגעוו טשינ ךיז טלדנַאה ָאד זַא ,ןיקסווָארַאמָאק ןוֿפ רעס

 ןײלַא ךיז רֶע טדער סָאד זַא ,דיירסיוא ןַא רָאנ זיא סָאד ,ןּתוחמ ץַײז

 טימ תורוד-רוד ןוֿפ שטנעמ םעד ןעמ טזַײּפש םניחב טשינ -- ןַײא

 וליֿפַא טוט רע ןעוו ,טמּוװַאבמוא ,ןָא םעד ןיא ךיז רע טּפַאכ .רשוי

 | .ןכערברַאֿפ ַא ּפָא

 ,ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד טליֿפעג .ןצנַאג ןיא טרעטיצעג טָאה רע

 -עג ךיז ןבָאה ןעגנַאלרַאֿפ עטרעגנוהעגסיוא .טירב ,ךיז טדניצ סע יו

 רע .טניה ענעגושמ יוװ טעיָאװעג ,ןסירעג ךיז ,םיא ןיא טעשטרָאק

 ןעמוק םיא טעוו'ס רצוו ,םענייא ןדעי ןכערבעצ וצ חוּכב ןעוועג זיא

 ךיז טעװ ,ןַאּפש ןיא ןייג טשינ טעװ רע .ןרעטש ןוא ןַײרַא געוו ןיא

 ,טנַאה יד ןקערטשסייא ,ןלעוו רָאָי ףרַאד רע .ןכערבנַײא ןזָאל טשינ

 | ,סנַײז ןַײז טעװ ,ןעמוקנגעקטנַא םיא טעוו סָאװ ,ץלַא ןוא

 ,ןַײרַא זדלַאה ןיא ןַײרַא ,ןביוהעג םיא ַײב ךיז טָאה רעַײֿפ סָאד

 ,ןצלָאמשעג ךיז ןבָאה ןעגנַאלרַאֿפ יד ןוא ןַײרַא חומ ןיא טרַאּפשעג ךיז

 זיא רע ןוא רעּפרעק ןצנַאג ןרעביא טייקרעווש ַא טימ ןסָאגעצ ךיז

 .רעטרעטַאמעגסיוא ןַא ןגיל ןבילבעג

 -עצ ,טעב ןוֿפ ּפָארַא .ןגילנַײא טנָאקעג טשינ רעמ טָאה יכדרמ

 עטכַײֿפ ַא .ּפָאק ןטציהעצ םעד טקעטשעגסױרַא ןוא רעטצנעֿפ'ס טנֿפע

 ןוא ָאד .ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה'ס .ןעמונעגכרוד םיא טָאה טלעק-ןוושח

 זַא ןוא ,שינרעטצניֿפ סָאד ןסירעגכרוד טכיל ךעלקיטש ןבָאה טרָאד

 -צניֿפ סָאד יו ,טקרעמַאב רע טָאה ,טקוקעגנַײא רעגנעל ךיז טָאה רע

 -רַאֿפ ,טכיל ךעלקיסַאּפ עיורג ךרוד-טזָאל ,ךיז טעװעדלַאֿפ שינרעט

 ךיז טלייש ,ןעמַאלֿפ ןיא זיא ץלַא ּוװ ,ןדנַאר יד םורַא ןוא טדניווש

 ,טרָאד ןוא ָאד ךיז ןוַײװַאב טכיל רעקיטש .טייקיולב עֿפיט ַא סױרַא

 ןעמעוװ ףיױא ,רעדעי ןוא .ןַײא-ןליה ,רעטיצ ַא טימ ךיז ןטײרּפש
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 טרעוו ,טייקיולב יד ןַײרַא ךיז ןיא טּפַאז ,ךיז טֿפַאגרַאֿפ ,טלַאֿפ טכיל'ס

 .,םעלַא םעד ןיא תוֿפּתוש ַא טַאהעג טלָאװ רע יװ ,טליֿפ ןוא רענעש

 סױרַא רע זיא גנורּפש ןייא טימ .טירט טרעהעג ךיז ןבָאה סע

 עטשטעװקרַאֿפ טימ ןוא ןרעיוא יד טציּפשעגנָא ,רעטצנעֿפ ןכרוד

 טָאה ןָאה ַא .ליטש ןעוועג זיא סע .ןטַײז עלַא ןיא טקוקעג ןטסױֿפ

 ,רעטייווצ ַא דלַאב .טייקליטש יד טלסײרטעגרעדנַאנוֿפ ,טיירקעצ ךיז

 .,טדערעגֿפױנוצ ךיז ןטלָאװ ייז יו ,רעטירד ַא

 ,סיֿפ עסעװרָאב ענַײז ןעמונעגכרוד טָאה זָארג ןוֿפ טײקטכַײֿפ יד

 טּפַאכעגנַײרַא קירוצ ךיז ,טלעק ןוֿפ רעֿפַײטש ַא ,ןצנַאג ןיא רע טָאה

 -עגנַײא ךיז .ןֿפָאלש טלָאװעג טָאה רע ,רעטצנעֿפ ןכרוד רעמיצ ןיא

 -ַאװעגרעדנַאנוֿפ דלַאב ךיז ,ּפָאק ןרעביא ערדלָאק רעד טימ טקעד

 -עג ןוא טקעדעגּפָא ךיז ,טקיטשרעד טרעװ רע זַא טליֿפעג ,טמער

 | .ןצנַאג ןיא טנערב

 םיא סע טייג סָאװ י!ּפָאק םעד ייז ןכערב ?סע טרַא ןעמעוו ---

 !שנוע ןוא רכׂש ָאד ךָאד זיא םעד ףיוא ?טקידניז יז ?ןָא

 ,טלכיימשעג טָאה רע

 ,הריחב ןגעו טדערעג םיא טימ לסָאי 'ר טָאה ןטכענ טשרע

 ןעמ ןָאק שנוע ןוא רכׂש זַא ןזיוװַאב ,ןדִיי ַײב שנוע ןוא רכׂש ןגעוו

 ןַײז ךַײלג רע טגירק ,רעצעמע טקידניז .ןבעל ןוֿפ ןלײטּפָא טשינ

 ,םבמר ןֿפױא ךיז טשודיח ,זיא רעטלַא רעד רעכיז יו ןוא .ףָארטש

 םגיׂשיש ישונאה עֿבטב ןיא רשַא םינינע, ,ןענַײז סָאד זַא ,טגָאז סָאװ

 | *.,םיִנּפ םושב
 טינ ןָאק ,יכדרמ ,רע ןעוו ,טציא זַא ,ךעלגעמ ?סייוו רעוו ןוא

 רכׂש ןגעוו ךיז טחומ ,ןָאטעגּפָא טרעוו הלווע ןַא סָאװ טדַײל ,ןֿפָאלש

 טימ יקסװָארַאמָאק טגנערברַאֿפ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ,שנוע ןוא

 ? ריא

 ?שנוע רעד זיא ּוװ |

 ןייק טשינ ,רעדימ ַא ןײגקעװַא ירֿפ רעד ןיא טעוװ יקסוװָארַאמָאק

 ,טֿפױרשעצ ןַײז ןלעװ רענייב יד .רענעֿפָאלשעגסיױא

 .ךעלגעמ
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 ןרַאֿפ רעמ ךָאד טדַײל רע ?יכדרמ ,רע טדַײל סָאװ רַאֿפ ןוא

 ! קַאילָאּפ

 ? תוֿבשחמ עקידניז ענַײז רַאֿפ

 סָאװ ,רעדַײנש רעד רעזייל ןטילעג טָאה דניז סעמעוו רַאֿפ ןוא

 -עג ךיז טָאה רעזייל ?עטָאּפַאק ַא ֿבוט-םוי ףיוא ןיכדרמ טיינעג טָאה

 ןעד ,טכענ ןַײז-ףיוא זומ ,גָאט ןטימ סיוא טשינ טמוק רע זַא ,טגָאלק

 ,ֿבוט-םוי ףיוא דגב םעד ןכַאמ קיטרַאֿפ לָאז רע ,ליוו דנוק רעדעי

 ,דילג ןדעי טליֿפעג ,סיֿפ יד ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע סָאװ םיוק

 -רעדנַאנוֿפ םַײב ןטלַאהעג ךיז טלָאװ רענַײז ףוג רעצנַאג רעד יװ -

 | 2. ןטיש

 ?ןטילעג רע טָאה דניז סעמעוו רַאֿפ

 ?סעמעוו רַאֿפ

 זַא ,ןעזעג .קנַאדעג םענעגייא ןַײז רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז טָאה רע

 ןגיוא ענעֿפָא טימ ןגעלעג זיא רע .בעוועג'ס רעביא ךיז טסַײר ָאד

 . ,םיא רַאֿפ טײרּפשעג ךיז טָאה סָאװ ,םוהּת ןרעטצניֿפ םעד ןיא טקוקעג

 םענעגייא ןטימ ןלָאצַאב רע געמ .,ןזַײרּפשוצרעבירַא טַאהעג קשח

 | .קרַאק

 יװ ,ןֿפירגַאב .ןעלעדנעמ 'ר רַאֿפ ןגיובעג ךיז טָאה םיא ןיא ץלַא

 ךיז טמענ'ס יװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ .ןַײז טזומעג טָאה רעצ ןַײז סיורג

 זַא ןוא .ןילַא ךיז טימ המחלמ ןריֿפ וצ חוּכ ליֿפ ױזַא ןשטנעמ ַא ַײב

 טשינ ,ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ יז ןבָאה ,ןשטנעמ ןשיוװצ ןעמוקעג זיא רע

 יז יב טָאה רע סָאװ ,ןרָאװעג זייב .רעַײֿפ ןַײז ןגָארטרַאֿפ טנַאקעג

 ןבָאה ייז זיב טקַיורַאב טשינ ךיז ןוא ,שינרעטצניֿפ סָאד ןעמונעגוצ

 .הסיֿפּת ןיא טרַאּפשרַאֿפ רעַײֿפ ןטימ ןעמַאזוצ םיא

 ?רכׂש סעלעדנעמ 'ר זיא ּווװ

 -נַאג ןַײז יו ,ןעזרעד .ןשָאלעג ,םיא ןיא ןדנוצעג ךיז טָאה סעּפע

 ןסַײר ןעמונעג ייז רע טָאה ,תועוצר טימ טעװערונשרַאֿפ זיא ףוג רעצ

 טָאה רע סָאװ ,ןינב רעד .רענעגושמ ַא יוװ ,ןייצ יד טימ ,לגענ יד טימ

 -גַאנוֿפ ,ןעלקַאוװ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,תורוד-רוד ןוֿפ ןעמונעגרעביא

 ,תוֿברוח יד טּפַאכעגמורַא טָאה םיא ןיא רעַײֿפ סָאד ןוא ןלַאֿפרעד
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 -רעד טָאה רֶע ןוא .יורטש טקנעזעגרעביא יוװ ןכָארקעצ ךיז ייז ןענַײז

 ןַא טרעוו ,ךיז טַײרֿפַאב ,ּפָארַא ץלַא ךיז ןוֿפ טלסיירט רע יו ,טליֿפ

 קרַאטש ױזַא ,ןזָאלבעצ ךיז טעוו םיא ןיא רעַײֿפ'ס זַא ןוא .רערעדנַא

 .ןבַײלב טשינ רכז ןייק תוֿברוח יד ןוֿפ וליֿפַא לָאז'ס זַא ,ןזָאלבעצ

 ? טלָאמעד סָאװ

 ?ַאה

 ...רעמ ןיוש סיקסווָארַאמָאק יד ןלעוו

 -.ןעוװעג רעכיז שטָאכ טלָאװ ןעמ ןעוו 7 לטיּפַאק

 -עגנַײא םיא ןיא ,טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה יכדרמ זַא ,סנגרָאמ וצ

 טָאה רע .,ןליױּפ ןזָאלרַאֿפ וצ ןעוועג טלָאװ ךַאז עטסכַײלג יד זַא ,ןלַאֿפ

 ,טלעג ןעמענ טעװ רע ּוװ טרעלקעג טשינ ,ןַאלּפ ןייק טַאהעג טשינ

 ,הֿביֿבס רעד ןוֿפ ןסנײרוצסױרַא ךיז -- גנַאלרַאֿפ ןייא זיולב טַאהעג

 טליֿפרעד ךיז .ןרָאװעג רעֿפַײר םיא ַײב קנַאדעג רעד זיא גָאט ַא סָאװ

 ןטימ טנגעגַאב ךיז טָאה רע זַא ןוא .זיוה ןיא ןּתֹוחמ םַײב רעגנע

 ,המבח טימ לוֿפ ןענַײז ןגיוא יד יו ,טדער רע יו טרעהעג ,ןּתוחמ

 זיולב .ןענַאטשרַאֿפ טשינ טרָאװ ןייא ןייק ,ןרױלרַאֿפ יכדרמ ךיז טָאה

 -נעה רעדיילק יד זַא ,ײרטעג טשינ םיא זיא עיצילעֿפ זַא ,טכַארטעג

 -נַאג ןַײז טימ זַא ,קעז יװ רעּפרעק ןטרַאדעגסיוא ,ןטלַא ןַײז ףיוא ןעג

 ,ןיכדרמ ,םיא ןוא .ןטישרעדנַאנוֿפ עגר עדעי ךיז רע ןָאק המכח רעצ

 ןתוחמ םעד רע טָאה .ןַײרַא ּפָאק ןיא תוֿבשחמ עטכעלש ךיוא ןכירק

 -דנַײרֿפ ךָאנ ןרָאװעג םיא וצ זיא עיצילעֿפ .ןדַײמוצסיױא ןביוהעגנָא

 ןעוו ןזיװעגסױרַא סע ,לגילֿפ עריא רעטנוא ןעמונעג םיא ,רעכעל

 רעמ זיא לרוחב עשידיסח סָאד ןוא .זיוה ןיא טסעג ןעוועג ןענַײז'ס

 טָאה יז ןעו ,טלטיורעג טשינ רעמ ךיז טָאה ,ןרָאװעג סַאלב טשינ

 .רעגניֿפ עכעלגנעל יד טימ טנַאה עסַײװ ריא ןגָארטעגרעטנוא םיא

 ליֿפעג סָאד טַאהעג לָאמ סעדעי ןוא טנַאה יד טשוקעג טָאה רע
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 טשינ זַא ,רעּפרעק ןקיגייב םעד ןכערבעצ וצ ,ריא ףיוא ןֿפרַאװ וצ ךיז

 | .ןָאט רערעדנַא ןַא סע טעוו

 -מורַא ךיז געט עצנַאג טעמּכ .בוטש ןיא ןסעזעג ןטלעז זיא רע

 רַאֿפ ךיז .ץישבייא לאינד טימ ,רעדניקבעל עשידיסח טימ טּפעלשעג

 ,ץלַא טרעדַײלשעגקעװַא ןוא ןכָארבעצ ,טלעטשענּפָא טשינ ךַאז ןייק

 ןטרעגנוהעגסיוא ןַײז טקיטעזעג ןוא ,געוו ןיא ןענַאטשעג םיא זיא סָאװ

 ןשינעגעגַאב עטֿפָא יד .ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל טָאה סָאד .רעּפרעק

 .טרעטכיגעגסיוא םיא ןבָאה ןבעל עקידשער וצ סָאד ,ןענַאהַאק טימ

 עטַאמ סָאד ,רעכעה ,רעגָאמ ןרָאװעג רע זיא טַײצ רעצרוק רעד רַאֿפ

 ךיז טָאה ןגיוא עטמולחרַאֿפ ,עיורג יד ןיא ןוא קידרענייב -- םינּפ

 וצ ןגיוצעג ,ןעוועג טשינ רעִירֿפ זיא סָאװ ,רעצ רעליטש ַא ןזיװַאב

 ךיז טָאה'ס רעוו ,םענייא ןדעי ַײב ןורּכז ןיא ןבילבעג גנַאל ןוא ךיז

 ,טנגעגַאב ןיכדרמ טימ

 רעמ ךיז .ףיוה ןיא טרַאשעגמורַא ךיז רע טָאה רעקיטליגכַײלג ַא

 -ןב ַא ןרָאװעג זיא רע .הרוּת טגָאז עשטיא 'ר יװ ,טרעהעגוצ טשינ

 ,הלוגס-ידיחי יד ןשיווצ ןסעזעג .ןעלדוד 'ר ַײב ,ןעלעדנעמ 'ר ַײב תיב

 ןוֿפ אתנרטמ רעד ןגעוו ,הֿבהאד יזר ןגעוו טדערעג טָאה לאינד ןעוו

 וצ ןוֿפצ ןוֿפ ןעייטש ןטעב סלאינד סָאװ ,טלכיימשעג .ןיּפנַא ריעז

 םעד ןַײז דוֿבּכב עגוּפ טשינ שימשּת טימ הלילחו סח לָאז רע ,םורד

 טָאה רע .ֿברעמ ןייק חרזמ ןוֿפ זיא געוו סעמעוו ,םלוע לש ונובר

 ןַײז ןיא טרעטיצ יז יו טקרעמַאב ,ךַאש ןיא ןעלהקֿבר טימ טליּפשעג

 טדער .ןקַאב עריא ןיא ךיז טליּפשעצ טײקשירֿפ יד יװ ,טרַאוװנגעק

 ליֿפ ױזַא טימ ,ץרא-ךרד ליֿפ ױזַא טימ ןעלעדנעמ 'ר ןדייז ריא ןגעוו

 ןבעל'ס זַא ,ןָאטֿפױא סעּפע ףרַאד שטנעמ רעדעי זַא טביילג ,עביל

 ,לדיימ עקירעי ןצכעז סָאד .לַאֿפוצ ןייק ,לכליּפש ןייק טשינ זיא

 ףיוא טרַאװעג טייקהעונצ ןוא דײרֿפ טימ טָאה ,עטסָארּפ ַא טעמכ

 ֿבירקמ ךיז ,ןבעל ריא ןעקנעשקעװַא ןענָאק טעװ יז ןעוו ,טַײצ רעד

 ,םַאטש םעד ןטלַאהרעד וצ ,םעדָאֿפ םעד ןעִיצ וצ רעטַײװ יבַא ,ןַײז

 רַאֿפ טלָאװ עלהקֿבר זַא ,טביולגעג טָאה רע .ןלעֿפעג ןיכדרמ זיא סָאד

 .ענעי זַא ,ביל םיא טָאה לדיימ עליטש סָאד זַא ,קילג ַא ןעוועג םיא
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 ןוא -- ..זַא ,ןבָאה ביל טשינ ןָאק רעגניֿפ עכעלגנעל עסַײװ יד טימ

 -שינעג ,טכוזעג .ןעלהקֿבר טימ ןעזעג ךיז גָאט ןדעי טעמּכ טָאה רע

 -רעד סָאװ ,ןטייקכעלנע ריא ַײב ןעניֿפעגסיױא ןייא ןיא ןטלַאהעג ,טרעט

 ןרָאֿפרַאֿפ יקסװָארַאמָאק זיא טלָאמעד טקנוּפ .ןעיצילעֿפ ןיא ןענָאמ

 רע זַא ,ןעזעגמורַא ךיז טָאה יכדרמ .געט עכעלטע ףיוא קצָאק ןיא

 ךיז רע טדער סָאד זַא ,ביל טשינ ןעלהקֿבר טָאה רע זַא ,ךיז טרַאנעג

 ליוו ,המשנ רענעגייא רעד ןיא טייקטסוּפ רעד רַאֿפ ךיז טקערש .,ןַײא

 רע .ןבעל טשינ ןעיצילעֿפ ןָא ןָאק ,טקנעב ,ןליֿפסױא סעּפע טימ יז

 ,לרעדעֿפכוּפ ַא יו רעמ טשינ זיא עלהקֿבר זַא ,ןעזעגמורַא ךיז טָאה

 יד געמ .ןקעװֿפױא םיא ,םולח ןַײז ןסַײררעביא טלָאװעג טָאה סָאװ

 טקעוו יז דלַאב יװ זיא ,טכַײל יװ ,ךייוו םענעגנַײא יװ ןַײז רעדעֿפ

 עלַא רעביא-טדַײנש ,טלעוו ַא ןוֿפ סױרַא םיא יז טמענ ,ףיוא םענייא

 טָאה סָאװ ,טלעוו דעדנַא ןַא ןיא רעבירַא םיא טגָארט ןוא םעדעֿפ

 דימ טליֿפעג ךיז טָאה יכדרמ .רעטשרע רעד טימ תוכַײש ןייק רָאג

 יד ץָאלבעגּפָארַא רע טָאה ךיוה ןייא טימ .ַײנ סָאד ןוֿפ ןבייהוצנָא

 -עגכַאנ טָאה רע .ןַײרַא ףיוה ןיא רעמ ןעגנַאגעג טשינ ,רעדעֿפכוּפ

 יז סָאװ טרעהעגרעטנוא ,ןעיצילעֿפ טימ ןיקסווָארַאמָאק טרינָאיּפש

 ךיז רע טָאה רעצ סיורג ןוֿפ .טנַאװ ןיא ּפָאק ןגָאלשעג ךיז ,ןדייר

 יו ,רעטצנעֿפ ןכרוד טקוקעג ןעהעש ,רעמיצ ןיא ךיז ַײב טכַאמרַאֿפ

 -וז ךעלקיטש יד יװ ןעזעג טשינ .זַײװסעטכַאלּפ ךיז טגייל יינש רעד

 -עצ ,המשנ רעד ןיא םיא יב טרעגלַאװעג ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעמ

 טקעװ רענייק סָאװ ,ןדירֿפוצ ןעוועג .יינש ןסַאנ םעד ןיא ןעמיווש

 .ןענוּפשעג ,םולח םעד ןענוּפשעג רעטַײװ ןוא ,טשינ םיא

 -כינעגסיוא ךיז יכדרמ טָאה ,ןרָאֿפעגּפָא זיא יקסוװָארַאמָאק זַא

 .סבעווניּפש טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע זַא ,טביולגעג טשינ .טרעט

 טשינ רע טָאה געט טכַא .ןעלהקֿבר רַאֿפ ןָאטעג ייוו םיא טָאה'ס ןוא

 ךיז .ןגיוא יד ףיוא ןזַײװ וצ טמעשעג ךיז ,ףיוה ןיא טקעמשעגנַײרַא

 טשינ .טכַאמעג עילַאק ץלַא ןיילַא טָאה רע סָאװ ,ןגָארקעג טנַײֿפ

 ןּפַאלק סָאד ,ךעלעגילֿפ ןוֿפ ןרעטַאלֿפ סָאד טרעהעג רע טָאה לָאמ ןייא

 -גיֿפ יד ןכַאמרַאֿפ לָאז רע ,ןעוועג גונעג ךָאד זיא'ס ..,לצרעה ַא ןוֿפ
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 טציא ןַײז וצ ןבעגעגקעװַא ץלַא טלָאװ רע ...סנַײז ןַײז לָאז'ס ,רעג

 ' ,ריא ַײב

 ךיז טליֿפ יבר רעד זַא ,ןרָאװעג ריווועג יכדרמ זיא ףיוה ןיא

 םלוע רעד ןוא קעװַא טֿפָא טלַאֿפ ,ךַאװש רעייז געט עטצעל יד רַאֿפ |

 םיא טָאה ןעמ .רענעקָארשעגרעביא ןַא םורַא געט עכעלטע ןיוש טייג

 ,טלָאװעג רָאנ טָאה'ס רע ,רעדעי ןוא ןטיח וצ טרעהעגֿפױא יוװ טעמּכ

 ןעמוקוצ טנָאקעג םיא וצ טכַײל טָאה

 :;ןיכדרמ טימ טײרֿפרעד ךיז טָאה עשטיא 'ר

 עכעלטע ךימ טָאה עלהקֿבר ?ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ וטסיב ּוװ --

 יבר רעד ןוא .קנַארק ,הלילח ,טשינ טסיב וד יצ ,טגערֿפעג לָאמ

 ןקיש 5 ןיוש בָאה'כ ...ריד ףיוא טגערֿפעגכָאנ ךיוא ךיז טָאה

 ..טסכַאמ וד סָאװ ןעניֿפעגסױא

 ןוא ןעשטיא 'ר ןעגנַאגעגכָאנ .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה יכדרמ

 םוצ טריֿפעג טָאה סָאװ ,זױהרעדָאֿפ ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא רע זַא

 טקעװרעד דחּפ רעקילָאמַא רעד סָאװ ,טשודיחעג ךיז רע טָאה ,ןיבר

 :לכיימש ַא טימ טנגעגַאב םיא טָאה יבר רעד .םיא ןיא ךיז

 ַא זַאה ,"םיכוֿבנ הרומ, םעד ץלַא ךָאנ טנרעל ןּתוחמ ןַײד ---

 וי ךיד ןיוש טָאה רע ,ונ !רעּפמעט ַא ,ןּתוחמ ןַײד ,דָיי רעּפמעט

 ַא ,םיא טרַא'ס ,טגַײװש עשטיא ןוא ..,ךיא ןיימ ,ןּתוחמ ןַײד ?ןעוועג

 םלוע דֿבָא ולאֹּכ ,לארׂשימ תחא שֿפנ דבַאמה לּכש; -- טשינ ,םינּפ

 !1 "אלמ

 רע יצ ,טסנרע טניימ יבר רעד יצ ,טסּוװעג טשינ טָאה יכדרמ

 ךיז טָאה סָאװ ,םינּפ ןסקַאװ ןַײז ףיוא טקוקעג ,ןעשטיא 'ר ןוֿפ טכַאל

 יד טימ ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז ,רָאה דלַאװ םעד ןוֿפ ןעזעגסױרַא םיוקי

 .תואּפ יד ןוֿפ ,ּפָאק ןוֿפ רָאה

 ,שמש רעד ,שעווַאֿפ 'ר ּוװ ,זױהרעדָאֿפ ןיא סױרַא זיא עשטיא 'ר

 ךיז טימ סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה יכדרמ .ךעלטיווק ןבירשעג טָאה

 .ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ שיט סניבר םַײב ןענַאטשעג ,ןָאט וצ

 .ךיילג זיא ,שפנ ןשידִיי ןייא ןליפַא םואטגנערב סע רעװ (ז"ל ןירדהנס) ?
 .טכַארבעגמוא טלעװ עצנַאג א טלָאװ רע יװ
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 -עגקעװַא רעמעװקַאב ךיז יבר רעד טָאה -- !הדומ ךיז ַײז ---
 .טשינ רָאג טסכַארט -- לוטש רעטלבוהעגּפָא רעסַײװ ןַײז ףיוא טצעז
 ןַײרַא-טלַאֿפ ןעמ זַא ...?ךיא ןיימ דנַאלסיױא ןייק ,ןרידוטש ןרָאֿפ ןגעוו
 ַא ןַײז ליצמ ןעמ ףרַאד תישאר זיא ,טסָאה וד יװ ,ןּתוחמ ַאזַא וצ
 וד זַא ןוא !ןרידוטש דנַאלסױא ןייק ןקיש ףרַאד ןעמ :המשנ עשידַיי
 .ןציז טשינ וטסעװ ?טלָאמעד סָאװ ?ַאה ,ןרידוטשסיוא ןיוש טסעוו
 ןחומ ןייא ןיא ןטלַאה ,טיוט ןֿפױא ןטרַאװ ןוא ,ָאד ךיא יו ,וטסניימ
 רעד טָאה -- ?וטסגָאז סָאװ ,ַאה ,ןסַײמש טרָאד טעװ ןעמ יצ ,ךיז
 ךיז וצ יו ןוא דרָאב רעד ןיא טנַאה ַא טזָאלעגנַײרַא ,טצֿפיזעגּפָא יבר
 טרָאד טעװ ןעמ זַא ,ןעוועג רעכיז שטָאכ טלָאװ ןעמ ןעוו -- טדערעג
 ..ןעוועג רעכיז שטָאכ טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןסזײמש

 ןוא קילב סניבר םעד ןטימעגסיוא ,ןרױלרַאֿפ ךיז טָאה יכדרמ |
 ,ןכַײלג ַא טימ יװ םיא טימ טדער יבר רעד סָאװ ,טליֿפעג טכעלש ךיז
 סָאװ ,רעדלעֿפ עטײנשרַאֿפ יד ףיוא רעטצנעֿפ ןכרוד טקוקעג סָאה רע
 ןעָארק יו ,ןעזעג .דלַאװ םוצ זיב שּפעיװ ןרעביא ןגיוצעג ךיז ןבָאה
 ןזַײרּפש ,רעמייב יד ןוֿפ ּפָארַא ךיז ןזָאל ךעלּפעק ענעסיררַאֿפ טימ
 טייקזייב ַא טימ ןענעֿפע ,סעקּפַאל סיוא-ןענעכייצ ,יינש ןרעביא טכַײל
 ןרעטנוא טמעלקרַאֿפ םיא סע טָאה .ןעקַארק ןעלבָאנש עֿפרַאש יד
 רעוו ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןוא "שנוע ןוא רכׂש, ןיא טנָאמרעד ךיז ,ץרַאה
 | ,טכערעג זיא'ס

 ןדע-ןג ןוֿפ ןרעױט יד זַא ,רעכיז ןענַײז ןדִיי טימ טלעוו ַא
 טרַאװ הלעמ לש הילמּפ עצנַאג יד זַא ,ןביילג .ןֿפָא ןיוש ןעייטש
 ךיז טעו המשנ סעלעדנעמ 'ר ןעוו ,טונימ רעד ףיוא דלודעגמוא טימ
 סָאװ ,לשטנעמ ןכָארבעצ ַא ךיז רַאֿפ טעז ,יכדרמ ,רע ןוא .ןזַײװַאב
 ךיז ןעלגנַאר וצ טשינ חוּכ ןייק רעבָא ןיוש טָאה ,ןברַאטש טינ ליוו
 ,טנעה יד ןיא תוומה-ךאלמ םעד ןבעגוצרעביא ךיז טיירג זיא ,רעמ
 ...טייקיניילק ַא רָאג ,טייקיניילק ןייא רעבָא ליוו

 ?ןסיײמש טרָאד שטָאכ ןעמ טעוו

 " ?טכערעג זיא רעוו

 ? רעוו
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 -טיור טימ לדִיי טרַאדעגסיױא ןַא ןענַאטשעג זיא ריט רעד ןיא

 ןיא ןטלַאהעג ,ץיּפש ןטמַאלֿפרַאֿפ ַא טימ לזענ רַאד ַא ,ןגיוא עכעל

 עכעלטע יד טּפוצעג ךיז רעטייוצ רעד טימ ,לטיווק ַא טנַאה ןייא

 ןוא ,עבמָאג רעד רעביא ןֿפרָאװעצ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רָאה ץיּפש

 ןצנַאג ןיא טרעטיצעג

 .טגערֿפעג ךיז יבר רעד טָאה -- ?סעּפע טסליוו ---

 -גיה ףיוא ןעגנַאגעגקירוצ ,לטיווק'ס ןגָארטעגוצ טָאה לדִיי סָאד

 טשינ טָאה יבר רעד ,ריט רעד ַײב ןייטש ןבילבעג ןוא סכעלַײװרעט

 םיא רעדיו ןוא שיט ןֿפױא טגילעגקעװַא סע ,לטיווק'ס טנֿפעעג

 :טגערֿפעג

 .?וטסליוו סָאװ ---

 ןייגוצ טלָאװעג .,ןָאטעג גייב ַא ךיז דַיי רעד טָאה --- ...יבר --

 טשינ ןָאק'כ -- ...יבר --- ריט רעד ַײב ןייטש ןבילבעג ןוא רעטנענ

 0 רעמ

 ?טשינ וטסנָאק סָאװ ---

 -רעד יד ףיוא טכעש'כ ...יבר ,טחוש-ףרָאד ַא ,טחוש ַא ןיב'כ --

 ךיז טּפַאכ ,ףירט טרעוו המהב ַא ךיז טֿפערטיס זַא ,ןוא ןדִיי ַײב רעֿפ

 ַײב סקָא ןַא ןטכָאשעג ךיא בָאה ןטכענ ...ןגָאלש ךימ ןַאמֿפרָאד רעד

 ךיא בָאה ,קצָאק ןוֿפ טַײװ טשינ ,רעטכַאּפ םעד ,רעקסיווַאטס השמ

 ייטש'ב זַא ,טעגרהעצ ױזַא רעטכַאּפ רעד ךימ טָאה ,טלֿבנעג סקָא םעד

 ,..סיֿפ יד ףיוא םיוק

 ,ליומ'ס טנֿפעעג סָאװטע ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא טחוש רעד זיא ָאד

 ּפָאק םעד ןגױצעגנַײרַא ,ןגיוא עכעלטיור ,עטכַײֿפ יד טימ טצָאלגעג

 טחוש רעד טָאה ױזַא זַא ,ןלַאֿפעגנַײא ןיכדרמ זיא .ןעלסקַא יד ןשיווצ

 ןגָאלשעג םיא טָאה רעטכַאּפ רעד ןעוו ,ןעזסיוא טזומעג

 ,טגערֿפעג יבר רעד טָאה --- ?רימ ןוֿפ וטסליוו סָאװ ָאט ---

 זיא -- ןעלמַאטש ןביוהעגנָא טחוש רעד טָאה -- רעווש ןַײמ --

 ןיטולחל טעז .לירב ַא טימ טכעש .ןקז ַא דיי ַא ןיוש .ווָאקול ןיא טחוש

 | ..רעדניק טימ לּפוטמ ַא רעבָא זיא ,ןטמעש טינ רָאט .טשינ

 -גע טזָאלעג טשינ םיא יבר רעד טָאה --- ?וטסליװ סָאװ ָאט---
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 ןצעזנַײרַא ךיד ןוא הטיחש ןַײז ןעלסּפ לָאז'כ ,יאדוװַא וטסליװ -- ןקיד

 טימ לּפוטמ ַא רעבָא זיא ,דנילב זיא ,וטסגָאז ,רעווש ןַײד ?ַאה ,טרָאד

 ,.יוזַא ,ױזַא ...רעדניק

 ןכרוד טקוקעג .ּפָאק ןטימ עלַײװ ַא טלקָאשעג טָאה יבר רעד

 ,בוטש סלדוד ןוֿפ סיױרַא זיא לדיימטסניד סָאד יוװ ,ןעזעג .רעטצנעֿפ

 ,ןגױלֿפעגנָא ןענַײז ןעָארק .ןַײרַא יינש ןיא ףַאשעמָאּפ ַא ןסָאגעגסױא

 -עצ ,ןעלבָאנש עֿפרַאש יד טימ ןסירעג .,יינש ןיא ןרעטשינ ןעמונעג

 יד ,ןֿפרָאװעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןוה ַא ןוֿפ ךעלעקשיק יד טּפוצ

 יז ,ןעלבָאנש יד טימ טקַאהעג ,לגילֿפ יד טימ טשטַאּפעג ןבָאה ןעָארק

 -סײרטֿפױא טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא טֿפול יד ןוא יינש ןיא טֿפרַאשעג

 : .תולוק עקידנעל

 טסעז -- טחוש םעד ןֿפורעגוצ יבר רעד טָאה --- !רעהַא םוק --

 ןעילֿפ ,ךעלעקשיק יד רעביא ךיז ןסַײר ייז יו ,סענָארָאװ עצרַאװש יד

 ?טסעז ?ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ןעלבָאנש יד טימ רעטייווצ רעד ענייא

 .עז'כ --

 ?ןענַײז סָאד רעוו וטסייוו --- |

 ןוא קירוצ ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז טחוש רעד טָאה קערש ןוֿפ

 ,טרעֿפטנעעג טשינ

 -רַאֿפ ?טסרעה ,םיטחוש ןוֿפ תומשנ ענעטלָאשרַאֿפ ןענַײז סָאד ---

 ...תומשנ ענעטלָאש

 ,קידעבעל טשינ ,טיוט טשינ טרַאשעגסױרַא ךיז טָאה טחוש רעד |

 ךיז טדערעג ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןציז ןבילבעג זיא יבר רעד

 ןַײרַא דרָאב רעד ןיא

 טשינ ,רימ ַײב טשינ ?ןעלסּפ םיא ףרַאד ןעמ ?דנילב זיא רע --

 | 44 רימ ַײב

 .לגנִיי ַא טימ ענעדִיי ַא ןענַאטשעג זיא ריט רעד ןיא

 ?ריא טליוװ סָאװ ---

 וצ זיב ןָאטעג גייב ַא ךיז ענעדִיי יד טָאה -- !יבר רעקיליײיה ---

 -עגנָא לגנַיי ךיילב ַא טקורעגסױרַא ןוא טכַײלגעגסױא ךיז ,דרע רעד

 ןבילבעג רע זיא טכַא ןוֿפ -- םישובלמ ענעטנוװַײל ,עסַײװ ןיא ןָאט
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 וצ ,ענעי יו טקנוּפ ןרַאדנַײא טמענ .דניק טנייוועגסיוא ןייא .רענייא

 זיא סָאװ ,השיא עקידניז ַא ,ןעמוקעג ךיא ןיב .םיא רָאי ערעגנעל

 יבר רעד ,לעװש סניבר ןקילייה םעד ןטערטוצרעביא טרעוו טשינ

 | / יןשטנעב םיא לָאז

 ןָאטעג יירד ַא יבר רעד טָאה -- ?רימ ןוֿפ ייז ןליוו סָאװ ---

 ַא רַאֿפ ןכַאמ דלַאב ןיוש ךימ ןלעװ ייז --- רעטצנעֿפ םוצ ּפָאק םעד

 ?טרעהעג !טשטנעב ןעמ ךָאנ יו טשינ סייוו'כ !טשינ שטנעב ךיא !טָאג

 | !ןטקָא !ּפָאק ןוֿפ ןגָאלשסױרַא טשינ ייז ןָאק ןעמ

 ךיז ענעֿפלָאהַאבמוא ןַא ענעדִיי יד טָאה --- !יבר רעקילייה ---

 ןַײמ ןלייטעצ ךיא לעװ ,טסייה !טשינ ךימ טבַײרט ,יבר --- טנייוועצ

 ...יבַא ,הקדצ ןָאט ...ןגעּמרַאֿפ ץנַאג

 -ַאב ןעמונעג ,רדח ןטייווצ ןוֿפ ןַײרַא עשטיא 'ר זיא רעכיילב ַא

 -סױרַא ךעלעמַאּפ יז ,לגנַיי עקנַארק סָאד טשטנעבעג ,ענעדִיי יד ןקִיור

 | :טסיירטעג ליטש ןוא טריֿפעג

 ?הקדצ ןבעג טליוו ריא !ןֿפלעה ךַײא רע טעװ ,טָאג טעב --

 --עג טַײצ ערעגנעל ַא .רעטזגורבעגנָא ןַא ןבילבעג זיא יבר רעד

 טימ ,דַיי םענשַאּפערָאה ,ןטרָאיַאב ַא גנַאגנַײרַא םַײב ןייטש טזָאל

 יװ ,קיטליגכַײלג םיא ףיוא טקוקעג .רעדעל ןייא ןוֿפ לוויטש עסַײװ

 רעזיב ַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןעוװעג טשינ רדח ןיא טלָאװ רע

 יה : ןָאטעג

 / - ?רעדיוו ןיוש סָאװ ---

 םיִנּפ טַאװעמּת ַא טלעטשעגנָא ,רעטנענ ןעגנַאגעגוצ זיא דיי רעד

  סָאד יוװ ,קיטכיזרָאֿפ ,ןסַאלעג טדערעג ,ןגיוא עשידניק עיולב טימ

 ןכלעוו וצ ,ןינע רערעוװש ַא ןעוועג טלָאװ טרָאװ ןדעי ןוֿפ ןדײרסױרַא

 ,טיירגעגוצ גנַאל ,םינּפ ַא ,ךיז ןוא ןעוועג טניווועג טשינ זיא רע

 .יבר רעקילייה ,סנגעוורעטנוא ןיב ךיא יװ ןכָאװ ייווצ ןיוש ---

 .רעכייוו ןרָאװעג יבר רעד זיא --- ?וטסמוק ןענַאװ ןוֿפ ---

  .יבר רעקיליײה ,עוװָאנַאכעשט ןוֿפ ---

  ?טשינ ןיוש גיוט למהרֿבַא 'ר ?יבר ַא טרָאד ךָאד טסָאה ---

 / . .טרוסאעג טָאה ,ןבעל לָאז ,למהרֿבַא 'ר --
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 ?ןַיײז ריּתמ לָאז ךיא זַא ,וטסליוו ---

 -עגּפָארַא רעקידלוש ַא יװ ןוא טרעֿפטנעעג טשינ טָאה דיי רעד

 ,ןגיוא יד טזָאל

 !ןרעה רימָאל ,ונ ---

 ץנַאג גרָאזַאב ךיא יו ,יבר רעקילייה ,רָאי קיסַײרד ןיוש ---

 * * .רעסַאװ טימ עווָאנַאכעשט

 ?רעגערטרעסַאװ ַא טסיב --

 ..ךודיש ַא רימ ךיז טכַאמ דניצַא .יבר רעקילייה ,ָאי --

 | ?ןמלַא ןַא טסיב ---

 רעבָא ךימ טזָאל טָאטש יד !יבר רעקילייח ,רוחב ַא ךָאנ ןיב'כ ---

 .."ה להקב רזממ אוֿבי אל; טהנעט ,ןבָאה הנותח טשינ

 ?טנעקעג וטסָאה ןרעטלע ענַײד ---

 .יבר רעקילייה ,טנעקעג טשינ --

 ?ךודיש ַא ריד ךיז טכַאמ'ס ןוא --

 ..ןדליג טרעדנוה ייווצ טימ הנמלַא ןַא ...יבר רעקילייה ,ָאי --

 'ר וצ טדנעװעג ךיז יבר רעד טָאה --- ?וטסגָאז סָאװ ,ַאה --

 -- טרעהעגנַײא ךיז ןוא ןענַאטשעג טַײצ עצנַאג יד זיא סָאװ ,ןעשטיא

 !ןבָאה הנותח ףרַאד דיי ַא

 -עגנָא ךיז עשטיא 'ר טָאה -- ןעוועג ךַײלג רעבָא טלָאװ סע --

 ,ןיריּכמ ןיאש ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןעיצרעכירַא ךיז לָאז רע -- ןֿפור

 | .ןגיוא יד ןשטנעמ ןכעטש טינ

 ַא טעמּכ יבר רעד טָאה -- !הנותח בָאה ןוא םייהַא רָאֿפ ---

 ,רעװָאנַאכעשט למהרֿכַא 'ר גָאז -- רעגערטרעסַאװ םוצ ןָאטעג יירשעג

 | | י !ריּתִמ ןיב ,רעקצָאק לדנעמ ,ךיא זַא

 יד ןשיווצ לדרעב ץרַאװש ןַײז ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,עשטיא 'ר

 ןוֿפ סיױרַא זיא רעגערטרעסַאװ רעד ןעוו ,טזָאלעגסױרַא סע טָאה ,ןּפיל

 ;ןבױהעגנָא םּתס ןוא ,רעמיצ

 2 "םיקושעה תא האראו ינַא יּתֿבשו, תלהק ןיא קוסּפ םעד ףיוא ---

 (שָאוהי) ןעיירעביור עלַא ןעזעג בָאה ךיא ןוא ('ד תלהק)*
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 תעמד הנהו, .םירזממ ןעמ טניימ סָאד זַא ,אטייח לאינד 'ר טגָאז

 ,הוורעה לע אבו הריֿבע-לעב ַא ןעוועג זיא עטַאט ןַײז זַא --- "םיקושעה

 םהיקשוע דימו, ?קידלוש רעגערטרעסַאװ רעמערָא רעד זיא סָאװ

 יז סָאװ ,הרוּת רעד ןוֿפ חוּכ ןטימ ןבָאה ןירדהנס יד זַא ןוא ,"חוּכ

 ןעוועג קחרמ ייז ,םירזממ יד טרעטַײװרעד ,ןעמונעג ןיילַא ךיז ןבָאה

 רעוו ָאטשינ זיא'ס ןוא -- "םחנמ םהל ןיאו; -- לארׂשי ללּכ ןוֿפ

 -- "םמחגל ילע; -- םלוע לש ונובר רעד טגָאז ,ןטסיירט ייז לָאז'ס

 רעד רַאֿפ טלסּפעג ייז ןבָאה ןירדהנס יד ביוא !ןטסיירט ייז לעוװ ךיא

 רענעי ףיוא תורונמ ענעדלָאג יו ,רימ רַאֿפ ןטכַײל ייז ןלעוו ,טלעוו

 ,טלעוו

 טי טלקסשעגוש יבר רעד טָאה -- !סע זיא הרוּת סעמעוו --

 .ןרעה רעסעב לָאז רע ,רעיוא םוצ טנַאה

 ,סאטייח לאינד 'ר --

 רע יו ,ןָאטעג םורק ַא ךיז יבר רעד טָאה --- ?ךיא סייוו ---

 -רַאֿפ ַא ןַארַאֿפ זיא דלַאב -- טכַאמעג לטֿבמ ןאטייח טימרעד טלָאװ

 ןלעטש ץלַא ױזַא שטנעמ ַא ןָאק ךָאנ יוװ .,!טּפעצער ַא ,קוסּפ רעקיט

 זַא ןוא !ןיאמש תיב טימ טלַאה ךיא ?םעלַא טימ רעכיז ןַײז ?ךיז ףיוא

 הרוּת עצנַאג יד ןענרעלסיוא םיא לָאז'כ ,רג ַא ןעמוקעג טלָאװ רימ וצ

 וליֿפַא רימ טלָאװ'ס !ןבירטעגכרוד ךיוא םיא ךיא טלָאװ ,תחַא לגר לע
 -נַאג'ס זיא *ךומּכ ךערל ּתֿבהָאו; זַא ,ןעמוק טנָאקעג טשינ לכׂש ןֿפױא

 --- ךשֿפנ הממ !ןַײז טשיג טעוו'ס ןוא טשינ זיא'ס לַײװ !טייקשידִיי עצ

 ךערל ּתֿבהָאו; -- דרָאב רעד רַאֿפ טּפַאכעגנָא ךיז יבר רעד טָאה

 ,ותבש-תבש תניחבב זיא'ס ,הגרדמ עטסכעה יד רשֿפא זיא *ךומּכ

 ,םדו רׂשב ַא ןוא לכׂש ןטימ ןַײז גיׂשמ ןענָאק הלוגס-ידיחי רָאנ סָאװ

 ,העש עדעי ,גָאט ןדעי ּפָא-טברַאטש .,ןויטבמס רעד יו טשינ טור סָאװ

 -עג ,טקַאהעגּפָא לָאמ ַא טימ יבר רעד טָאה --- ?תוכַײש ַא רַאֿפ סָאװ

 -סױרַא -- טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןוא רעדימ ַא ןציז ןבילב

 -עג תמא ןַא טימ טלָאװ טייקשידִיי עצנַאג'ס ןעוו !דייר ענעֿפרָאװעג

 דירׂש ןייק זדנוא ןוֿפ ןיוש טלָאװ ,"ךומּכ ךערל תֿבהָאו; ןיא ןגעל

 טָאה שטנעמ רעד לַײװ ?סָאװ רַאֿפ וטסייו !ןבילבעג טשינ טילּפו
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 ערענעלק ליֿפ ַא ?ךיא גָאז סָאװ !ןטייוצ םוצ עביל ןייק עֿבטב טשינ

 םענייא ַײב ףרַאד'ס !טשינ ךיוא רע טָאה ,תונמחר לשמל יוװ ,הגרדמ

 ַײב לָאז'ס ,רעגנוה ןוֿפ טרַאדעגסיױא ןַײז ,טנַאה ַא יצ סוֿפ ַא ןלעֿפ

 -נזיוט זדנוא םורַא ךָאד ךיז ןעיירד .םיא וצ תונמחר ןֿפורסױרַא זדנוא

 ,רעשל ןיא זיא םירוסי ערעייז ןוא סיֿפ ןוא טנעה טימ ןשטנעמ רעט

 ַא ךָאנ ןשטנעמ ןצכעל !טנעה ןָא יד ַײב יו רעסערג לָאמ רעטנזיוט

 ַײברַאֿפ-ןעייג רימ ןוא ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ סיוא-ןעייג ,תונמחר לסיב

 ָאד ןָאק דייר ַא רַאֿפ סָאװ ָאט !טשינ רָאג לָאמ ןייק יו ענעדירֿפוצ

 ןדעי ןיא סָאװ ,ריד ךיא גָאז ,קילג ַא ?"ךומּכ ךערל ּתֿבהָאו; ןוֿפ ןַײז

 !יאמש תיב ןוֿפ ץוצינ ַא טרעגלַאװרַאֿפ ךיז טָאה זדנוא ןוֿפ

 עשטיא 'ר טָאה -- 13 לקימ ַאזַא ,יבר ,ריא טַײז סָאװ רַאֿפ ָאט ---

 ,טגערֿפעג ךיז

 ..םלוע לש ונובר ןטימ ךיא !טשינ דייר רימ ןגעוו ---

 זיא סָאװ ,ןיכדרמ 'ר ףיוא ןיבר םעד ןזיוועג טָאה עשטיא 'ר

 -עג טָאה ןגיוא יד ןיא רעצ רעד ,ליומ ןטנֿפעעצ ַא טימ ןענַאטשעג

 ךיז ,סיֿפ יד וצ ןעלעדנעמ 'ר ןֿפרַאװ וצ ךיז ןעוועג טיירג ,טרעקַאלֿפ

 .ןקורסױרַא ןעמונעג ךיז ןוא טרעטש רע זַא ,טּפַאכעג לָאמ ַא טימ

 טימ דיי רערעטלע ןַא ןעמוקעגנגעקטנַא םיא זיא ריט רעד ןיא

 יװ ,ןגױצַאב טשינ ,ץלעּפ םענעסיומש ןסַײוו ַא ןוא דרָאב רעגנַאל ַא

 לוויטש יד ןוֿפ יינש םעד טּפַאלקעגּפָא טָאה דִיִי רעד .ןגָארט םירעיוּפ

 .ןיכדרמ ַײב טגערֿפעג ךיז רענעקָארשעצ ַא ןוא

 ?ןבעל לָאז ,יבר רעקילייה רעד זיא ּווװ ---

 .ןזיועג םיא טָאה יכדרמ

 ענרעטוֿפ יד טּפַאכעגּפָארַא ,ןיבר םוצ וצ ךַײלג זיא דיי רעד

 -עגנַײא ךיז רע טָאה טקוקעגמורַא ךיז טָאה ןעמ רעדייא ןוא עמשטוק

 רעסַײװ ןַײז ןוֿפ עלָאּפ יד ןשוק ןעמונעג ןוא דרע רעד וצ זיב ןגיוב
 ,עטָאּפַאק רענעדַײז

 ,שמש םעד ןֿפור ןעמונעג ,יוג ַא זיא'ס ,טניימעג טָאה יבר רעד

 ,רימחמ ןופ עטרעקרַאפיס .טרעטכיילרַאפ ,גנירג טכַאמ סָאװ אזַא *
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 ,טכַײלגעגסיױא דַיי רעד ךיז טָאה לַײװרעד .שיליוּפ טדערעג טָאה סָאװ

 ;ןסָאשעגסיוא ןוא טנַאה רעד ןיא לטיה'ס ןטלַאהעג

 !יבר רעקילייה ---

 -ערב עגנַאל יד ןבױהעגֿפױא יבר רעד טָאה -- ?רָאג דִיי ַא --

 !חלג ַא רַאֿפ ןכַאמ דלַאב ןיוש ךימ ןלעוװ ייז --- טלכיימשעג ןוא ןעמ

 ?לטיה ַא ןָא וטסייטש סָאװ

 -עג ןוא לטיה'ס ןָאטנָא ןעמונעג ,ןרָאװעג טשימעצ זיא דַיי רעד

 ,ןגיוא יד טימ טצָאלג

 --- טרעֿפטנערַאֿפ םיא עשטיא 'ר טָאה --- דַייֿפרָאד ַא יאדוװַא ---

 דיי ןייק ןטייוצ םוצ הנשה-שאר ןייא ןוֿפ טעז ,ֿבושי ןֿפױא טניווװ

 ...טשינ

 טמענ ןעמ זַא -- טלכײמשעג יבר רעד טָאה -- טנכער ןוא

 ...המבו המּכ תחַא לע רימ רַאֿפ ךָאד זיא ,לטיה'ס ּפָארַא הררׂש ןרַאֿפ

 טשינ ךיז ןוא ףיוה ןֿפױא ןייטש ןבילבעג ,סױרַא זיא יכדרמי

 רע .ןעשטיא 'ר ןוא ןעלעדנעמ 'ר ןשיװצ ןבַײלקרעדנַאנוֿפ טנַאקעג

 א יו ,יינש ןרעביא טגיילעצ ךיז ןבָאה ןעָארק יד יװ ,ןעזעג טָאה

 ןטרַאדעגסיױא םעד ןיא טנָאמרעד ךיז ,עטכַאלּפ עקיקעַײרד עצרַאװש

 םולש טנַאקעג טשינ ןֿפוא םושב ןוא לזענ םענעֿפָאלרַאֿפ ןטימ טחוש

 -רַאֿפ ןענַײז ייז ,ןביילג םירעיוּפ סָאװ ,ןעָארק זַא ,ןויער ןטימ ןכַאמ

 ?םיטחוש ןוֿפ םילוגליג ןַײז ךיוא ןלָאז ,תומשנ ענעטלָאש

 | / +שידִיי סָאד זיא

 ןייק טעּפעשט ,הרוּת-ןב ַא ,דָיי רענייש ַא טחוש ַא זיא ןדִיי ַײב

 ,המהב ַא טכעש רע זַא ןוא ,עליטש טירט ,עכייוו ןגיוא .טשינ גילֿפ

 הׂשעמ ,רעטנוא-טייג רע יװ םיוק טרעה ןעמ ,הארי טימ סע זיא

 ןוא ףלח ןקידנעקנַאלב ןטימ יצ ַא טוט ,הכרב ַא טכַאמ ,לודג-ןהּכ

 !טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןטכָאשעג ,יכ-יכ-יכ

 -נעמ 'ר זַא ,טליֿפרעד טסּוװַאבמוא .טרעטיצעגֿפױא טָאה יכדרמ
 -עמוא ץלַא ,ןענַאטשעג זיא רע רעגנעל סָאװ ןוא .טכערעג זיא עלעד

 טלעוװק סע סָאװ ,טסּוװעג טשינ טָאה רע .ןרָאװעג םיא זיא רעקיט

 ךיז טָאה רע זַא ןָאט טֿפרַאדעג סעּפע טָאה רע זַא ,טקנעדעג .םיא
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 טשינ ךיז ןָאק רע סָאװ סָארדרַאֿפ טַאהעג ,ןגרָאמירֿפ ןצנַאג ַא טַײרגעג

 ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא .זיוה םורַא טרַאשעג ךיז טָאה רע .ןענָאמרעד

 זיב ןעגנַאגעג .רעטצניֿפ ןרָאװעג זיא'ס יו טקרעמַאב טשינ .,ןטרָאג

 טַאהעג ןוא טלדיֿפ סע יו טרעהעגנַײא ךיז .יינש ןיא ינק יד רעביא

 רעד ןיא ןיײלַא רענייא ךיז טניֿפעג רע יװ ןרָאי ןיוש זַא ,ליֿפעג'ס

 רע ןוא טצַאלּפ ,טקַאנק זַײא סָאד .ךַײט םענערױרֿפרַאֿפ ַא ןוֿפ טימ

 ץלַא טמיוושעצ ,סיֿפ יד טימ ,טנעה יד טימ ןּפַאכ ךיז ליוו .טלַאֿפ

 ןקָארשרעד ךיז טָאה רע .טלַאֿפ ןוא ךיז טבייה ,רעדיוו טלַאֿפ רע ןוא

 ןוֿפ םענייא ןיא ןעזרעד .טקוקעגמורַא ךיז ,יירשעגסיוא םענעגייא ןוֿפ

 ַא ןוֿפ טייקכעלמייה יד טליֿפרעד ןוא טלַאטשעג ַא רעטצנעֿפ סלדוד

 סעּפע ךיז טָאה םיא ַײב חומ ןיא .רעמיצ ןקיטכיל ןוא ןעמערַאװ

 בילוצ ןעמוקעג זיא רע זַא ,טנָאמרעד ךיז .לרעמעק ַא יװ טנֿפעעג

 .ןרָאװעג רעטכַײל םיא זיא'ס ןוא ,ןעלהקֿבר

 ןגיוא עטזַאלענּפָארַא / 8 לטיּפַאק

 ןוֿפ ןביוש ףיוא זיולב .רעטצניֿפ ןעוועג ךָאנ זיא ןעלדוד 'ר ַײב

 טרַאּפשעג ךיז טָאה סָאד .ךעלרעַײֿפ ןדנוצעג ךיז ןבָאה רעטצנעֿפ ןייא

 ,ןוויױאלכַאק םעד רעביאנגעק .ןווױאלכַאק שיליױוּפ טלַא ןַא ןוֿפ םַאלֿפ ַא

 סצישבייא לאינד 'ר ,עקשוד ןגעלעג זיא ,ענַאמָאטָא רעכייוו ַא ףיוא

 ּפעלש ריא סָאװ ,עקשוד ,! ַאלערבַאג רענעטעמַאס ָאדרָאב ַא ןיא ,בַײוו

 ַא יװ לױֿפ ךיז טָאה יז .עגָאלדָאּפ רעד .ףיוא ןלַאֿפעג זַײװנדלַאֿפ .זיא

 טימ טגײלעגמורַא ךיז ,ןַײשּפָא ןכעלטיור םעד רעטנוא ןגיוצעג ץַאק
 ,ןבענרעד ןסעזעג זיא סָאװ ,ןעלהקֿבר וצ טעילוטעג ךיז ,ךעלעשיק

 .רעַײֿפ ןיא טקוקעג טקנעברַאֿפ ןוא ,ךוטרעטניוו ַא ןיא טליהעגנַיײא

 ןבָאה עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןענַאװיד עֿפיט ,ערעווש יד ,טנעװ עקיד יד

 ,דיײלקנעמַאד לָאמש ?
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 "עג זיא עמיטש ענעגייא יד ןוא רעַײֿפ ןוֿפ ןעקיס סָאד טּפַאזעגנַײא

 .סױרַא דרע רעד רעטנוא ןוֿפ יװ ןעגנולקעג ,שרעדנַא ןרָאװ

 ,עטכידעג ּפָאק ַא ןוא לכיטנרעטש ריא ןָאטעגסיױא טָאה עקשוד

 סעּפע ןבעגעגוצ ריא ןוא ןטָאשעצ ךיז ןבָאה ךעלזַײרק ענערױשעגמורַא

 עצרַאװש יד רעביא זַא ,ץרַאװש ױזַא ןעוועג ןענַײז רָאה יד .סעשלגנַיי

 .ביוטש םענרעבליז ןוֿפ יו טייקיורג ַא ןגָאלשעגכרוד ךיז טָאה ךעלזַײרק

 טערונעגנַײא ,ןעמונעגמורַא יז ,ןעלהקֿבר םורַא טלקיוװעג ךיז טָאה יז

 :ןדייר טרעהעגֿפױא טשינ ןוא סיוש ריא ןיא םינּפ בלַאה ַא

 -בַײל ,רעטכַײל ...ךימ טסמעק וד זַא ,ביל ױזַא בָאה'כ -- = --א

 ".,רעגניֿפ יד טימ ךימ םעק ?סָאװ רָאג טסייוו !ױזַא טָא ,רעט

 ךיז ַײב טריֿפעג ייז טימ ,רעגניֿפ סעלהקֿבר ןעמונעגנָא טָאה יז

 יד טערומשזרַאֿפ רירנָא ןדעי טימ ןוא זדלַאה ןרעביא ,ּפָאק ןרעביא

 .ירב ַא ןוֿפ יו טרעטיצעגפיוא ,ןגיוא

 .טגערֿפעג עקשוד טָאה -- ?טלַאק ריד זיא'ס --

 !טלַאק ױזַא סעּפֶע רימ זיא'ס ---

 רעגניֿפ ענַײד !ןעמערַאװנָא ךיד ךיא לעװ ,םורַא ךימ םענ ָאט --

 זַא ,ביל ױזַא בָאה'כ ,עלהקֿבר ,טסייוו ...טליק'ס ,ָא ...זַײא יװ ןענַײז

 ןוא ריט ןכַאמרַאֿפ ךָאנ ףרַאד ןעמ ...ןילַא ץנַאג ,ןײלַא ןבַײלב רימ

 טציא יװ ,רעטצניֿפ רעד ןיא ןציז ,סנוויוא עלַא ןצײהרעדנַאנוֿפ ,ןדָאל

 -כַײל ,רעטכַײל ...רָאה יד ןעמעק רימ טסעוו ,ישעניורק ,וד ןוא ,ָאד

 לָאז'כ ,טגָאז לאינד ..,רָאה יד ,ןרעשּפָא טשינ רעמ ייז לעוו'כ ...רעט

 -..ןסקַאװ ןזָאל ייז

 .טגערֿפעג עטשודיחרַאֿפ ַא עלהקֿבר טָאה --- ?לאינד ,רעוו ---

 ייז ?זַײװלדיײימ טַאהעג בָאה'כ רָאה ַא רַאֿפ סָאװ טסקנעדעג ---

 ןָאטעג יצ ַא יז טָאה --- ...עגנַאל עכלעזַא ,ןסקַאװנָא קירוצ רימ ןלעוו

 טלעֿפעג יװ -- ךעלכענק יד רעביא זיב טנַאה רעטזױלבטנַא רעד טימ

 ?טכַארבעג רימ טָאה לאינד סָאװ ,לכיטנרעטש סָאד ריד

 | יי ?ןטַאנַארג יד טימ ---

 יז וט'כ זַא .קיטולב שזַא ,טיור ױזַא ןענַײז ןטַאנַארג יד .ָאי --

 ןבָאה טלָאװעג טסלָאװ וד .טיור רימ ַײב רָאה יד ןרעוו ,ךיז טכַאד ,ןָא
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 ,טיױר ןַײז ןלָאז רָאה ענַײמ טלָאװעג ױזַא טלָאװ ךיא ?רָאה עטיור

 ,טגָאז לאינד ?טסעז ?וויוא ןיא ךעלגניצ יד טָא יו ,טיור קידרעַײֿפ

 -יכ ,רָאה עטיור ,עגנַאל ,רָאה עטיור ןבָאה טֿפרַאדעג בָאה ךיא זַא

 ! יכ-יכ

 ?טיור ןיא ןצוּפ ןעמונעג ךיז וטסָאה רעבירעד .,ָא --

 יד ןטלַאהַאב ,טצעזעגֿפױא ךיז ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עקשוד

 ןוא זדלַאה םעד סָאװטע ןגיוצעגסיוא ,ַאלערכַאג רעד רעטנוא סיֿפ

 :טגָאזעג קידתודוס ןוא ליטש יז טָאה ןַײש ןטיור ןוֿפ ענעסָאגעגּפָא ןַא

 רעד וליֿפַא ,ישהקֿבר ,ןסיוו טשינ ןוֿפרעד ןוֿפ רָאט רענייק ---
 ..טשינ ךיוא ישעדייז

 ? סָאװ זַא ---

 .זדנוא ןשיווצ זיא רע זַא --

 ? רעוו ---

 רעַײֿפ םוצ ןגיובעג רעמ ךיז ,טרעֿפטנעעג טשינ דלַאב טָאה יז
 :רעליטש ךָאנ טדערעג ןוא

 ...ַארוּפרוּפ עקידרעַײֿפ ַא ,ַארוּפרוּפ ַא ןגָארט טעוו רע ---

 ?ןגָארט רע טעװ סָאװ ---

 ,ןווױאלכַאק ןטמַאלֿפעצ םוצ ןָאטעג יצ ןקיטסַאה ַא ךיז טָאה יז
 ןעמַאלֿפ יד ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא סעּפע טלָאװ יז יװ ,ענימ ַא טכַאמעג
 ;טכַאלעצ שילרעטסיוא ךיז ןוא

 !יכ-יכ-יבכ ,ןגָארט רע טעװ ַארוּפרוּפ עקידרעַײֿפ ַא !וכדיכדיכ -- =

 ךיז עלהקֿבר טָאה --- !ױזַא טסכַאל וד זַא ,ביל טשינ בָאה'כ --

 -נָא ךיא לעװ ,עקשוד ,ךימיָאל -- רעטסעוװש רעד ןוֿפ טקורענּפָא

 ,טכיל ַא ןדניצ

 זַא ,ביל יױזַא בָאה'כ ..טשינ דניצ ,ישהקֿבר ,טשינ דניצ ---|

 הוד .טכַאנ ןַײז קיביײא לָאז סע ,טלָאװעג טלָאוװ'כ .רעטצניֿפ זיא'ס

 ךיז ןטלַאה ןליבסנַאמ !שינעמוקּפָא ןַא רימ יב זיא גָאט רעד ?טשינ

 -עג טנַײֿפ ױזַא בָאה'כ .ןליבסנַאמ טנַײֿפ בָאה ךיא ןוא ןעיירד ןייא ןיא

 ביל בָאה'כ !רעדניק ביל ךיא בָאה ,עלהקֿבר !ליבסנַאמ ענייש ,עטנוז
 יּפָא ךיז ךיא זומ ,עקילַאק ַא עזרעד'כ זַא .סעקילַאק ןוא רעדניק
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 ..ךימ ןקִיורַאב רעמינּפ עטכשוחרַאֿפ ,עטמורקעצ ערעייז ...ןלעטש

 טליוו'ס ..,לקינייא ןַא סעלעדנעמ 'ר ,בַײװ סלאינד ןיב'כ זַא ,סעגרַאֿפ'כ

 ,ןעלטעב ,סעטנַארט ןיא ןייג ,קָאטשניר ןיא ייז טימ ןציז רימ ךיז

 טזָאל ישעמַאמ יד לַײװ ןוא .ןעגניזטימ ןוא חיר רעייז ןעמעטענַײרַא

 !אקווד ךיז טליװ ,רעדיל ערעייז ןעגניז טשינ

 ,ןגיוא יד טלזײלגרַאֿפ ,טעשטרָאקעגנַײא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה יז

 -יא ןגיוב ַא טריֿפ ןעמ יוװ ,רעטייווצ רעד רעביא טנַאה ןייא טריֿפעג

 ;טגיוועצ ךיז ןוגינ ןקידנסַײרצרַאה ַא טימ ןוא ,לדיֿפ ַא רעב

 = --- () 167 ענס} , ס 162 עמס}, 66
 (ל07 0606 יז

 8: ןכעיקי גגנהג16 810) * ---

 -עג טשינ ,ליומ'ס טנַאה רעד טימ טלעטשרַאֿפ ריא טָאה הקֿבר

 -מורַא רעזייבעג ַא טימ ןוא טכַײלגעגסיױא ךיז יז טָאה .ןקידנע טזָאל

 | :רעטסעוװוש יד ןעמונעג

 םורַא גָאט ןצנַאג ַא ךיז ןעיירד בוטש ןיא זדנוא יב ןוא --

 ?ךיד ןעמענמורַא ?טלַאק ריד זיא'ס ?וטסרעטיצ סָאװ !ררב ...ןליבסנַאמ

 יצ + קערירקַאלש ןעוועג שטָאכ טסלָאװ וד ןעוו ,ישהקֿבר ?רעטסעֿפ

 ןוֿפ ןטָארטעגּפָא טשינ טלָאװ'כ !טַאהעג ביל ךיד ךיא טלָאװ !טמיילעג

 !סייה ױזַא רימ זיא'ס .*טעשזורוועג רימ טסלָאװ וד ןוא טעב ןַײד

 רימ זיא טציא ..טלַאק ןענַײז רעגניֿפ ענַײד ,ךימ טעלג ,ישהקֿבר

 ...וזַא ..זַא ,ַא ,טוג ױזַא ,טוג ױזַא

 -כעלטרעצ סרעטסעװש רעד רעדיוורעד ןעוועג זיא ןעלהקֿבר
 יז .סעקילַאק ןבָאה ביל ןָאק ןעמ ךָאנ יװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ .טייק

 ךיז ,טַאהעג הטרח דלַאב ,ןיכדרמ טנַײֿפ טָאה יז יצ ,ןגערֿפ טלָאװעג

 ןטעב וצ ךיז טרעהעגֿפױא טשינ ןוא ריא ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ןעמונעג

 -ירעװש רַאפ ןייטש לעװ'כ ןעװ / ,רעניימ סוזעי ,ָא ,רעניימ סוזעי ,ַא?

 - .ןגָאזרָאפ ,ןפערט + --- ,טקידנּוװעצ = --- ,"!ןייטשייב רימ וטסלָאז // ,ןטייק
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 ,טכיל ַא ןדניצנָא לעוו'כ ,עקשוד ,זָאל ---

 ,רעטצניֿפ רעד ןיא ןציז רימָאל !ישהקֿבר ,טשינ ףרַאד ןעמ ---

 טייטש ,ליוו'כ זַא .ןֿפורסױרַא םענייא ןדעי וטסנָאק רעטצניֿפ רעד ןיא

 רעד טימ טנַײה רָאג זיא רע ןוא ןגיוא ענַײמ רַאֿפ ישעטַאט רעד

 ?ךודיש םעד ןוֿפ ןרעוו טעוװ'ס ,וטסגָאז סָאװ .ווָאקול ןיא ישעמַאמ

 זיא -- ..ןײלַא ענייא ןבַײלב ךיא לע ,ןבָאה הנותח טסעװ וד זַא

 -עגֿפױא דלַאב ןוא ענערױלרַאֿפ ַאזַא ןציז ןבילבעג עלַײװ ַא עקשוד

 ןגנוי םעד ןֿפורסױרַא ,ןעשזורוו ריד ךיא לע ,םוק -- ןעגנורּפש

 !םוק ,ריד טדער ןעמ סָאװ .,ןַאמ

 !ףושיּכ זיא'ס ,ייג --

 ףָאטעג טשינ סע לאינד טלָאװ .,ףושיּכ ןעוועג טלָאוװ'ס זַא --

 !ןתנוי 'ר ןיבר םעד ,ןדייזרעטלע ןַײז ןֿפורעגסױרַא רע טָאה ןטכענ

 -- ןרָאװעג רעסערג ןעלהקֿבר ַײב ןגיוא יד ןענַײז --- ?עקַאט --

 רע טמוק ןַאו ךרוד ןוא !עלעמַאמ ?תמ םעד ןעזעג ךיוא טסָאה וד

 !שטנעמ ַא יו טדער רע ןוא ?ןטֿפול רעד ןיא טגנעה רע ?ןַײרַא

 !ןטלַאהעגסױא טשינ סע טלָאװ'כ
 -- טלכיימשעג עקשוד טָאה -- !ןקָארשרעד עקַאט ךיז בָאה'כ ---

 -רעביא םיא לָאז רע ,ןתנוי 'ר ןדייז םַײב ךיז טעב לאינד ,ריד לָאמ

 ןוא * יײרַא ןטימ טדערעג טָאה רע ןכלעוו ךרוד ,דוחי םעד ןבעג

 יד ןוא רעטרעכעלעצ ַא טייטש םיכירכּת ענעסירעצ ןיא עדייז רעד

 -רעַײֿפ ,רעכעל עטיור ...ןכַאל ,ןדייר רעכעל יד ,ךיז ןגעווַאב רעכעל
 !יכ-יכ-יכ ,רעכעל עקיד

 טרעוו'ס זַא ,תויׂשעמ עכלעזַא קידנעטש טסָאה ,עקשוד ,ייג --

 ,טרעטיצעגֿפױא עלהקֿבר טָאה -- !טלַאק שזַא רימ

 רעטסעווש יד ןָאטעג ּפעלש ַא ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עקשוד

 -ןָא טָאה יז .לרעמיצ רעטצניֿפ ,ןיילק ַא ןיא ןַײרַא ןענַײז עדייב ןוא

 -גיּפש ייווצ ןשיווצ טלעטשעגקעװַא סע ,טכיל ןסקַאװ קיד .ַא ןדנוצעג

 1572 ןברַאטשעג ,םילשורי ןיא 1534 'בעג) שודקה י"רא ,ָאירול קחצי*
 ,הלבק רעיינ רעד ןופ רעזייווגעװ רעד זיא ,(תפצ ןיא
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 ךיז רַאֿפ ליטש ןוא ןייטשלמרימ ןוֿפ שיט ןקידכעלַײק ַא ףיוא ןעל

 טָאה םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ .ןּפיל יד טימ ןעלּפערּפ וצ ןביוהעגנָא

 -עג טשינ רָאג טרָאד ןוא ןייטשלמרימ ןיא טקוקעגנַײא ךיז עלהקֿבר

 ךעלּפעל-ןגיוא יד יו טליֿפעג ,טַײצ ערעגנעל ַא טקוקעג טָאה יז ,ןעז

 -ניּפ ךיז ןשעל ןוא ןדניצ ןייטשלמרימ ןרעביא ןוא רערעוװש ןרעוו

 ענרעבליז יד ןבָאה זַײװקיצניײא .ןעלדָאנ ןוֿפ ףרַאש יד יװ ,ךעלעט

 -ַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז ,ןייטש ןֿפױא סָאװ ,ךעלמעדעֿפ ענעדלָאג ןוא

 רעד ןיא ןוא קידלּפענ ןרָאװעג ,טיירדעג ,טלגנעלשעג ךיז ,ןגעוו

 ,טקעוװועג ךיז טלָאװ רעצעמע יו ,ןָאטעג שיור ַא סעּפע טָאה טֿפול

 | ,ןייג ןעמונעג

 ...!ַאש --

 טָאה עלהקֿבר ,גנַאזעג ליטש ַא ןגָארטרעד ךיז טָאה ץעגרע ןוֿפ

 ןגיוא יד רַאֿפ ןוא ,טרעטיצעג ,רעטסעוװש רעד ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז

 ןשטנעמ .,רעמייב .יינש רעֿפיט ַא טדנעלבעג ןוא טרעמישעג טָאה

 רעליטש ךָאנ ןרָאװעג זיא גנַאזעג סָאד .ןגָארטעגַײברַאֿפ ךיז ןבָאה

 רעלוֿפ רעד ןוֿפ טייקכיילב רעד טימ ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז ,רעִירֿפ יוו

 רעביא טײרּפשעג ךיז םעדעֿפ עטלַאק טנזיוט טימ טָאה סָאװ ,הנֿבל

 רעױוּפ ַא טרָאד ,רעייגכרוד ַא ָאד טריֿפרַאֿפ ,טכַאנ רעקיטסָארֿפ רעד

 ,ןריר טנָאקעג טשינ ךיז טרָא ןוֿפ עלהקֿבר טָאה .דרעֿפ רָאּפ ַא טימ

 ןעִיצ ,ךיז ןטכעלֿפ ,ריא םורַא ךיז ןבעוו ןלַארטש עטלַאק יד יװ ןעזעג

 ןגָארט ךעלשטנעמ עטצלעּפעגנָא ּוװ ,יינש ןֿפיט ןיא טַײװ ,טַײװ ךיז

 ,ץלַא טדניװשרַאֿפ לָאמ ַא טימ -- ןוא ךעלטילש ףיוא ךיז

 ;טנַאה ַא רַאֿפ טּפַאכעגנָא יז טָאה עקשוד

 ?טסעז --

 -עג ַא סױרַא ךיז טלייש לּפענ ןוֿפ יו ,ןעזעג טָאה עלהקֿבר

 ,ןלַארטש-הנֿבל עטלַאק ןוֿפ טריֿפעג ,רעלדנַאװטכַאנ ַא יוװ ןוא .טלַאטש

 טימ ןעמוקעגנָא ,רעמייב יד ןשיוװצ טרַאשעג ךיז טלַאטשעג'ס טָאה
 .גנַאזעג ַא

 ,טגערֿפעג עקשוד טָאה -- ?םיא טסנעקרעד --

 ןָא-טבייה ריא ןיא יוװ ,טליֿפעג .טנעקרעד םיא טָאה עלהקֿבר
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 וו רעטכַײל ,טכַײל ױזַא ןרָאװעג סיֿפ יד ןענַײז .ןעגניזוצטימ סעּפע

 -סָארֿפ יד יוװ קיטֿפול ,קיטֿפול ױזַא חומ רעד ןוא ,יינש רעסַײװ רעד

 ,טכַאנ עקיט

 רעיוא ןַא טציּפשעגנָא עקשוד טָאה -- ?טייג ןעמ ,ךיז טכַאד ---

 ,טכיל סָאד ןשָאלעגסיױוא ןוא

 ,ריד ךיז טכַאד'ס --

 .ריד ךיא גָאז ,טייג ןעמ ---

 .ָאטשינ זיוה ןיא רענייק ךָאד זיא ןלאינד ץוחַא ---

 ?סָאד זיא רעוו ---

 ?טייג רעוו ---

 ןרעטצניֿפ םעד ןיא ןייטש ןבילבעג .ריט יד טנֿפעעג טָאה יכדרמ

 ,רעכיז ןעוועג .טעשזדנָאלברַאֿפ טלָאװ רע יוװ ,טשודיחעג ךיז .רעמיצ

 -צניֿפ ױזַא זיא לָאמ ַא טימ ןוא קיטכיל ןעוועג ָאד זיא סָאװ רָאנ זַא

 ןיא יו ןעזעג טָאה רע ?טכַאדעגסיױא ןבָאה ךיז םיא סע לָאז .רעט

 טשינ ךיז ןוא ןעקשוד טנעקרעד ,וצ רעצעמע ךיז טצעז לקניוװ ַא

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג

 ,ןקידלושטנַא רימ טעוװ ריא ?טייג'ס רעװ ,עקשוד .,רָאנ עז ---

 -גַײרַא רימָאל --- טלסיירטעג ןצנַאג ןיא ךיז עלהקֿבר טָאה -- !יכדרמ

 ,טכיל ַא ןָא ךַײלג דניצ'כ .עלַאס רעד ןיא ןייג

 ,ןדנּוװשרַאֿפ ,טרַאשעגסױרַא ךיז ץַאק ַא יװ טכַײל טָאה עקשוד

 רעטיור רעד ןבילבעג טַײצ ערעגנעל ַא זיא ןורּכז ןיא ןיכדרמ ַײב ןוא

 ,ריא ךָאנ טרַאשעגכָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ּפעלש

 עלהקֿבר יװ טקוקעג טָאה רע .עלַאס רעד ןיא ןַײרַא ןענַײז ייז

 -טיינק יד סיוא-טכַײלג ,טכיל יד ץיונש םענרעבליז ַא טימ טצינשרַאֿפ

 ענעטלַאהַאב ַא יװ ,טקרעמַאב טשינ טָאה רע .ןָא ייז טדניצ ,ךעל

 עטלטױררַאֿפ םיוק יד ןוֿפ ,ןגיוא עליטש עריא ןוֿפ טלַארטש דײרֿפ

 .ּפעצ ,טנרָאֿפ ןוֿפ ענעֿפרָאװעגרעבירַא ,עגנַאל יד ןוֿפ וליֿפַא ןוא ןקַאב
 ךיז טָאה רע סָאװ רַאֿפ ,טגערֿפעג טשינ םיא טָאה יז סָאװ ,סָאד

 ךיז זיא רע זַא ,ןעזעג .טרעגרעעג םיא טָאה ,ןזיוועג טשינ גנַאל ױזַא

 יז טלָאװ שרעדנַא .םיא ןגעו טשינ רָאג טרעלק עלהקֿבר זַא ,העוט
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 זיא םיא טימ סָאװ ,טגערֿפעג ךיז ןגעוו טײקכעלֿפעה ןוֿפ וליֿפַא

 ריא זיא רע .ןַײז קנַארק טנָאקעג תמא ןַא טימ ךָאד טָאה רע .ןעוועג

 ןגָארטּפָא רעכיג סָאװ ךיז לָאז רע ,אמּתסמ טרַאװ .דמערֿפ דליוו

 יז ןַא ,ביל םיא טָאה יז זַא ,טדערעגנַײא ךיז טָאה ,הטוש ,רע ןוא

 ַײב רעמ ךָאנ זיא ןוא .ןגָאז ריא סע לָאז רע ,טונימ יד סיוא-טקוק

 ;י | ,ןלַאֿפעג ךיז

 טשינ ןייש ױזַא לָאמ ןייק ךָאנ יז טָאה סיעכהל וצ ףיוא יװ ןוא

 ךיז ןבָאה ןעמערב עצרַאװש עטזָאלעגּפָארַא יד .טציא יװ ןעזעגסיוא

 ןוא ןטלַאהעגקירוצ ױזַא טקוקעג .ןקַאב עכיילב יד רעביא טנכייצעג

 לציּפש ןסַײװ ַא ןוֿפ רעטַאלֿפ םעד טנַאמרעד טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 -רַאֿפ ,דיילק לקנוט ַא רעֿפַא-טרעמיש סָאװ ,זדלַאה ןשלדיימ ַא םורַא

 ,םעד ןיא טגיל רעדיילק ןוֿפ ץייר רעד זַא ,ןַײא-טמיור ןוא טדניווש

 .ןָאטסיױא ןענָאק ייז לָאז ןעמ

 יד טימ טָאג-ױרֿפ יד ןרָאװעג רעדיוורעד סרענידנצעג יד זיא

 ןיא ךַײלג ןדעי טקוק סָאװ ,קילב ןטעקַאנ ןטימ ,ןגיוא עטַײשרַאֿפ

 סָאד ,טנערברַאֿפ יז ייז ןבָאה .טשינ תודוס ןייק טָאה ,ןַײרַא םינּפ

 -עש ַא טּפַאכעג .ןבַײלב טשינ רכז ןייק ריא ןוֿפ לָאז'ס ,ןטָאשעצ ׁשַא

 טלעטשעגקעװַא יז ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ לדיימ שידִיי קידוועמ

 ַא רַאֿפ טניורקעג יז ,ןגעוודייש עלַא ףיוא ,רעזַײה-טעבעג עלַא ןיא

 ,ריא רַאֿפ ןעינק רעטכעט עשִיוג יו ןרָאי רעטנזיוט ןיוש ןוא טָאג

 ןוא .רעצרעה יד ףיוא לדיימ עשידִיי סָאד ןגָארט ,ריא וצ ןטעב

 ןדעי טקוק סָאװ ,קילב ןטעקַאנ ןקיבלעז ןטימ ייז ןענַײז ןבילבעג

 | ןגיוא יד ןיא טַײשרַאֿפ ױזַא

 -רעביא טלָאװעג םיא .ןרָאװעג ןלעֿפעג ןיכדרמ זיא קנַאדעג רעד

 -ֿפױא טלַאק ױזַא םיא טָאה יז זַא ,טנָאמרעד ךיז .ןעלהקֿבר ןבעג

 רע טייג ,ןציז טשינ םיא טעב יז בוא זַא ,טכַאמעגּפָא ןוא ,ןעמונעג

 .קעוװַא ךַײלג

 -עג טָאה סָאװ ,טײקשירֿפ ַא ךיז םורַא טליֿפרעד טָאה עלהקֿבר |

 ,רעדיילק עטרעטעלקעגכרוד יד ןוֿפ ,םינּפ ןטמַאלֿפעצ ןַײז ןוֿפ ןגָאלש

 יז טָאה טײקשירֿפ יד .גָאטרעטניװ ןקיטסָארֿפ ַא ןוֿפ טײקשירֿפ ַא
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  ןעילוטוצ ךיז טלָאװעג קרַאטש טָאה ריא ןיא ץלַא ןוא .ןעמונעגכרוד

 סָאװ ,ךיוה םעד ןליֿפ ,חיר ןקיטסָארֿפ םעד ןעמעטענַײרַא ,ןיכדרמ וצ

 .רעדיילק יד ןוֿפ וליֿפַא ןוא רעכעלזָאנ יד ןוֿפ ,ליומ ןַײז ןוֿפ טגָאלש

 ךיז םעװקַאב ןוא ךוטרעטניוו ריא ןיא טעילוטעגנַײא ךיז טָאה יז

 | .ענַאמָאטָא רעד ןוֿפ לקניוו ַא ןיא טצעזעגקעווַא

 ?ךיז טלַײא ריא ?ריא טייטש סָאװ ---

 .ךיז לַיײא'כ ,ָאי ---

 ! טייג ָאט --

 ןסייה סָאד .קעװַא לָאמ ַא טימ ןיכדרמ ַײב זיא סָארדרַאֿפ רעד

 ןבעגעגרעביא םיא ךָאד טָאה עשטיא 'ר .טקִיורַאב םיא טָאה ןייג

 יז טָאה רע .םיא ףיוא ןגערֿפכָאנ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה יז זַא

 :רעטנענ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ןטעברעביא טלָאװעג

 ?זייב זיא עלהקֿבר --ד

 ,ךַײא ףיוא זגורב ןיב ךיא ---

 ? רימ ףיוא --
 ,ָאי --

 ? סָאװ רַאֿפ ---

 .רעטכעלש ַא טַײז ריא לַײוװ ---

 ? ךיא ---

 ,ריא ,ָאי --

 ? סָאװ טימ ---
 !ןסיוװ ןעמ טזָאל -- קנַארק זיא ןעמ זַא --

 | | .ןעוועג קנַארק טשינ ןיב ךיא --

 -רַאֿפ ןעלהקֿבר ַײב ןענַײז ןגיוא יד יו ,טקרעמַאב טָאה יכדרמ

 טניֿפעג רע סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג .ןרָאװעג םערַאװ םיא זיא ,ןֿפָאל

 עטכעלש יד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .רעמיצ ןייא ןיא ריא טימ ךיז

 ןעַײרֿפַאב ךיז ,לצרָאװ ןטימ ןסַײרסױא ,ןעמוקַײב רע טעװ תוֿבשחמ

 רערעכיז ץלַא ,ןגיוושעג ןוא ןסעזעג זיא רע רעגנעל סָאװ ןוא .ייז ןוֿפ

 -שג ַא טכוזעג ןוא ,ביל יז טָאה רע זַא ,ןרָאװעג ךיז ַײב רע זיא

 סעלהקֿבר טּפַאכעגֿפױא טָאה רע .ןגָאז וצ סָאד ריא יו טייחנגעל
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 -וצ ןוא טקוקעגנָא עלַײװ ַא םיא טָאה יז .קילב םענעטלַאהעגקירוצ|

 רעקידלוש ַא יװ .טצעזעגוצ ךיז טָאה רע .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא קיר

 -רעד .ןטעבעג סעּפע טייהרעמוטש ךיז .טנַאה ןַײז טקערטשעגסיוא

 עריא טעלגעג .ןָאטעג יצ ַא ךיז .רענַײז ןיא טנַאה סעלהקֿבר טליֿפ

 עטשרע יד ןענַײז סָאד זַא ,ליֿפעג'ס טַאהעג ןוא רָאה עכייוו ,עֿפיט

 םעד ןָא ,ךיז טכַאד ,טלעטש .קידנעײגַײברַאֿפ טמענ רע סָאװ ,ןדרָאקַא

 ןעמונעג ךיז ,ןָאטעג בייה ַא ךיז ןבָאה ,ךיז ןוֿפ יו ,רענעט יד ןוא ןָאט

 .םיא םורַא ,םיא ןיא ןטכעלֿפ

 ןרָאװעג זיא ןגיוא יד רַאֿפ ןוא דײרֿפ ןוֿפ טרעטיצעג טָאה רע

 .קידלּפענ ױזַא

 ?זגורב עקַאט זיא עלהקֿבר --

 ? עלהקֿבר טגַײװש סָאוװ ---

 -רַאֿפ רעֿפיט ךיז ,רענַײז ןוֿפ טנַאה ריא ןעמונעגסױרַא טָאה יז |

 .םיא טימ ןצייר וצ ךיז טַאהעג קשח ןוא ענַאמָאטָא רעד ףיוא טקור

 ?ןרָאֿפעג טנַײה זיא ישעטַאט ןַײמ ןיהּוװ טסייוו ריא ןעוו ---

 ? ןיהּווו ---

 !טֿפערט ---

 ?ןתח ַא ןעלהקֿבר רַאֿפ ןקוקנָא ןרָאֿפעג ---

 טלָאװעג ,ןעמערב עכעלגנעל יד עלַײװ ַא ןבױהעגֿפױא טָאה יז

 ַאזַא ןגעלעג זיא ןגיוא יד ןיא .טַאהעג הטרח דלַאב ןוא ןגָאז סעפע

 זיא רע .םעטָא טלעֿפרַאֿפ טָאה ןיכדרמ ַײב זַא ,רעיורט רעליטש

 ןכַאמ םיא טעװ סָאװ ,ןעשעג סעּפע טעװ דלַאב זַא ,רעכיז ןעוועג

 ,קיבײא ףיוא ךעלקילג

 ?ןגָאז טלָאװעג עלהקֿבר טָאה סָאװ ---

 ,טנעה יד טימ םינּפ סָאד טלעטשרַאֿפ ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה יז

 ריא וצ יכדרמ זיא --ד !ןגָאז טרָאװ ןַײמ ףיוא טעוװ עלהקֿבר --

 ,םינּפ ריא ןוֿפ טנעה יד ןעמענקעװַא טלָאװעג ןוא ןענַאטשעגוצ

 .לסקַא ןַײז ףיוא ּפָאק ריא טליֿפעג .רָאה עריא טשוקעג טָאה רע

 -עג ןיכדרמ טָאה סָאװ ,םעטָא ריא זיולב ,טרעוועג טשינ ךיז טָאה יז
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 -גַײא ךיז טכַאד טָאה ,וורענ ןדעי טקעװעגֿפױא ,רעיוא ןרעביא טעלג

 : : | : טמיורעג

 ביל ךיד בָאה'כ ..;ביל ןיד פאה'נ ==

 טָאה ךיז ןוֿפ יו ןוא ןעמונעגמורַא יז רע טָאה דײרֿפ סיורג ןוֿפ

 סָאװ ,ךעלסירדרַאֿפ ןעוועג ,המשנ ןַײז ןיא ןָאטעג לּפַאצ ַא סעּפע

 .ןעמוקעגנָא טכַײל ױזַא םיא זיא'ס

 תראֿפּת | 8 לטיּפאק

 ןטרָאג ןוֿפ לריט סָאד רעטצניֿפ רעד ןיא טכוזעג טָאה יכדרמ

 ךיז .טױלּפ םעד ןכָארקעגרעבירַא רע זיא ,ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ סע

 זיא'ס סָאװ ,טשודיחעג ךיז ןוא עקנָאל רעטײנשרַאֿפ רעד טימ טזָאלעג

 -עג .טּפַײנק טסָארֿפ רעד יו טליֿפעג טשינ טָאה רע .קישטילג ױזַא

 ,ןָאטעג ייוו םיא טָאה'ס ןוא ,ןלַאֿפ טשינ לָאז רע ,סיֿפ יד טימ טרַאש

 ןיא ןטלַאהעג טָאה םיא ןיא ףיט .ךעלקילג טשינ זיא רע סָאװ רַאֿפ

 ןַײז טֿפרַאדעג טָאה'ס זַא ,סָאד טשינ זיא'ס זַא ,ךיז ןעלזעלב ןייא

 -עג ױזַא טָאה רע עכלעוו ךָאנ ,רעטרעו עכעלטע יד ןוא .שרעדנַא

 םיא ןבָאה רעטרעוו יד ,ליומ סעלהקֿבר ןוֿפ ןרעה טלָאװעג ייז ,טרַאג

 ;ןגערֿפ וצ טרעהעגֿפױא טשינ ךיז טָאה רע ןוא ,ןקָארשעג טציא

 | !קילג ןסייה סָאד לָאז --

 זיא רעקרַאטש ץלַא ,טכַארטרַאֿפ ךיז טָאה רע רעמ סָאװ ןוא

 ,ןייב ןדעי ךרוד טֿפירטעגכרוד ןוא טגָאנעג ,סָארדרַאֿפ רעד ןרָאװעג

 טנָאקעג ךָאד טָאה'ס .עיצילעֿפ טשינ ןוא ביל םיא טָאה עלהקֿבר סָאװ

 ?ךעלקילג ןעוועג טלָאמעד רע טלָאװ .טרעקרַאֿפ טקנוּפ ןַײז

 ? סייוו רעוו

 | ? רעוו

 ןעמ זַא ,ץלעּפ םענעסיומש ַא ןיא טליהעגנַײא ,ןַאמ רעכיוה ַא

 ןוא ןעמוקעגנגעקטנַא ןיכדרמ זיא ,ןעזעגסױרַא טשינ םינּפ'ס טָאה

 :טלעטשעגּפָא םיא
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 ?טעּפש ױזַא ןעמ טייג ןַאװ ןוֿפ ,ןַאמ רעגנוי --

 ?ןסיוו סע טֿפרַאד ריא ---

 !ךיוא ףוצח ַא ךָאד טסיב ---

 !ךַײא ןוֿפ רערעסערג ןייק טשינ --

 קוק ַא טּפַאכעג טָאה רע .טנַאקַאב ןעוועג ןיכדרמ זיא לוק סָאד

 ,טרעדנווועג ךיז ןוא לארׂשי ןסעוורָאב םעד טנעקרעד ,טַײז רעד ןוֿפ

 .טעּפש ױזַא טייג רע ןיהּווו

 ַא ןיכדרמ ףיוא טגײלעגֿפױרַא טָאה לארׂשי רעסעוורָאב רעד

 | | ;ןַײרַא םינּפ ןיא םיא טקוקעגנַײא ךיז ןוא טנַאה

 רעד ,טּפַאכעגנַײרַא ךיוא ךיד ןיוש טָאה רע !סע טסיב וד ,ַא --

 ? לארׂשי עשוּפ

 ?טדער ריא סָאװ טשינ סייוו'כ זַא ?לארׂשי עשוּפ ַא רַאֿפ סָאװ ---

 ?ןלאינד ןוֿפ ךָאד טסייג ---
 ,ןיינ .---

 ?טעּפש ױזַא ןעוועג וטסיב ןעד ּווװ ---

 סעכבָאב ןַײז טשינ זיא'ס זַא ,ןגָאז טלָאװעג םיא טָאה יכדרמ

 ,ךרוד םיא ןעמענ ןגיוא עצרַאװש סנסעוורָאב םעד יו טליֿפעג .הגַאד

 :טלמַאטשעגסױרַא ןוא ןרָאלרַאֿפ ךיז רע טָאה

 ?ןעוועג ןיב'כ ּוװ ---

 ? ךָאד ךיא גערֿפ סָאד ---

 | .ןעלדוד 'ר ַײב ---

 בַײװ ןטימ רע זַא ,ןעלדוד 'ר ַײב ןעוועג וטסיב ךָאנ יו ---

 + ?ָאטשינ קצָאק ןיא רָאג טנַײה ןענַײז

 -עגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ וצ ,סָארדרַאֿפ טַאהעג טָאה יכדרמ

 ֿביוחמ סָאד רע זיא ,עקַאט ,ונ ,ןרױלרַאֿפ רעמ ךָאנ ךיז ןוא ,טדער

 טָאה רע רעדייא ןוא ?לארׂשי ןסעוװורָאב םעד ןובשחו ןיד ןבעגוצּפָא

 -עצ ךיז ןלארׂשי ַײב ןגיוא יד ןבָאה ,ןרעֿפטנע וצ סעּפע טַאהעג טַײצ

 :טדערעג רעטַײװ טָאה רע ןוא טלקניֿפ

 רעביא ןעגנירּפש ןעמ ףרַאד ,ןעלדוד 'ר ןוֿפ טייג ןעמ זַא ןוא --- |

 !ןלאינד ןוֿפ טסייג וד זַא ,הדומ ךיז ַײז ?ןטיױלּפ
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 טָאה -- ףןעזעג טשינ םיא בָאה'כ יוװ .,ךָאװ ַא יו רעמ ןיוש ---

 .רעקידלוש ַא יו טרעֿפטנערַאֿפ ךיז יכדרמ

 ? תמא ןַא טימ ---

 !דִיי ַא ןיב ךיא יו ---

 !דימלּת ַא סעשטיא 'ר ךָאד טסיב !ריד ךיא ביילג ---

 ַא ךיז יכדרמ טָאה -- ?ץלַא סָאד ריא טגערֿפ סָאװ ןגעוו ---

 -רַאֿפ טלָאװעג םיא טלָאװ רע יוװ ,ןַײרַא געוו ןיא םיא ןָאטעג לעטש

 ַא רַאֿפ טרעּפטנערַאֿפ ךיז טָאה רע סָאװ ,סָארדרַאֿפ רעד ןוא ןטלַאה

 .ןסקַאװ ןביוהעגנָא םיא ןיא טָאה ,ןדמערֿפדליװ

 סעלעדנעמ ןיא תומשנ יד ןבעגעגרעביא .קִיור טֿפָאלש קצָאק --

 -- !סקיניֿבצ-יתבש ןיא -- לדוד ,סלדוד ןיא -- עלעדנעמ ,תושר

 ענעשעק רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא ,ןעירשעגסיוא טעמּכ לארׂשי טָאה

 ןוא -- ףיוה יםוצ טלטַײטעג םיא טימ ןוא קעביצ ןֿפיט ,ןצרוק ַא

 ,ביוט ןענַײז ןשטנעמ ,ַײװ ,ַײװ !םודס-יׂשעמ ּפָא טציא ןעמ טוט טרָאד

 ,ןגיוא ערעייז רַאֿפ ארחַא ארטס יד טשינ ןעעז ,דנילב ןענַײז ןשטנעמ

 ךיא !רעבַײװ עדמערֿפ טימ טבעל קיניֿבצ-יתבש רעד יװ טשינ ןעעז

 לסיב סָאד טסעז !לארׂשי עשוּפ םעד ,ןַײז שרושה ןמ רקוע םיא לע

 קעביצ ןיא רעגניֿפ ייווצ טימ ןּפַאלק ןעמונעג לארׂשי טָאה -- ?שַא

 ַײב רע טעװ ױזַא -- ּפָאק ןרעביא ךיז שַא סָאד טישעגסיוא ןוא

 טילּפו דירׂש ןייק םיא ןוֿפ לָאז'ס ,ןטַײז ריֿפ עלַא ףיוא ןעַילֿפ רימ
 : !הללק ַאזַא ,הללק ַאזַא ףבַײלב טשינ

 ךיז ןגיוא עצרַאװש יד טימ ןָאטעג שטשילב ַא טָאה לארׂשי

 עטוג ַא ןָא ןעגנַאגעגקעװַא 6 ץלעּפ םענעסיומש ןיא טלקיװעגנַײא

 .טכַאנ

 -ַאזוצ םעד ןוֿפ רעטשַארעגרעביא ןַא ןייטש ןבילבעג זיא יכדרמ

 ױזַא ָאד טוט לארׂשי סָאװ ,ןרָאװעג השק םיא זיא'ס ןוא ףַארטנעמ
 סָאװטע ,עכיוה סלארׂשי יוװ ,ןעזעג .טקוקעגכָאנ .םיא טָאה רע .טעּפש
 א טכַאד ,דלעֿפ ןקישטילג ןרעביא ךיז טגיוו רוגיֿפ ענעגיובעג
 ;ךָאנ טגנילק ןרעיוא יד ןיא ןוא ךיז טבייה ,טלַאֿפ
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 טָאה -- !טילּפו דירׂש ןייק ןבַײלב טשינ טעוו'ס ,:ַײוװ ,ַײװ --

 .טרעדיושעגכרוד ןיכדרמ

 .עטרעגַאלַאב ַא םילשורי ןענוּפשעג ךיז טָאה ןגיוא יד רַאֿפ

 ןוֿפ ןסַאג יד ןיא ןלַאֿפ ,תוחוּכ עטצעל יד טימ ךיז ןגָאלש ןשטנעמ

 טיירד ייז ןשיווצ ןוא .אנוׂש םעד ןבעגרעביא טשינ ךיז ןליוו ,רעגנוה

 ץלַאז ןטיש וצ ףיוא טשינ טרעה .איֿבנ רענעסקַאװַאב רעד םורַא ךיז

 רעביא טגנעה הללק ַא זַא ,ןענָאמרעד ןייא ןיא טלַאה ,ןדנּוװ יד ףיוא

 טשינ טעװ ךַאז ןייק .שדקמה-תיב ןרעביא ,טָאטש רעקיליײה רעד

 .ןרעוו ֿבורח זומ םילשורי .ןֿפלעה

 עטרעגנוהעגסיוא יד סָאװ רַאֿפ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה יכדרמ

 ,טקוקעגמורַא ךיז .ןקידעבעל ַא איֿבנ םעד ןסירעצ טשינ ןבָאה ןדִיי

 ןיא ןַײרַא-טכירק ,טױלּפ ַא ןוֿפ טערב ַא ּפָא-טגייב לארׂשי יו ןעזרעד

 זיא רע .ןײגכָאנ ןעמונעג םיא רע טָאה שינעּפַאלקצרַאה טימ .ןטרָאג

 ןעמוקעגוצ זיא רע זַא ןוא .רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ,ליטש ןעגנַאגעג

 יװ ,ליֿפעג'ס טַאהעג רע טָאה ,ןעזעג טשינ םענייק ןוא טױלּפ םוצ

 .ןריווועגנָא סעּפע טלָאװ רע

 רעביא ןסקַאװעגסיױא ,טלַאטשעג ַא ןגיױװַאב ךיז טָאה זיוה םורָא

 ןדָאל ןוֿפ ןטלַאּפש יד ךרוד טקוקעגנַײרַא ןוא רעטצנעֿפ סלאינד

 ךיז טָאה חומ ןיא םיא ַײב ןוא .ךעלמייהמוא ןרָאװעג זיא ןיכדרמ

 םעד ןדניצרעטנוא טייג לארׂשי רעסעוורָאב רעד זַא ,טרעטנָאלּפעג

 -סניא ,ןעלעדנעמ 'ר ןיא ,ןעלהקֿבר ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ףיוה

 םוצ ןָאטעג קיש ַא יז ,יינש ליוק ַא טשטעװקעגֿפױנוצ וויטקניט

 ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה טלַאטשעג יד ,ןטלַאהַאב ךיז ןוא רעטצנעֿפ

 ןדנּוװשרַאֿפ ןוא ןעמוקעג זיא ליוק יד ןַאװ ןוֿפ טקוקעג

 טָאה סָאװ ,יינש רעד .רעטצנעֿפ םוצ טזָאלעג ךיז טָאה יכדרמ

 טנװָא ןטימ טָאה ,רעמייב יד ןוֿפ טֿפירטעג ,גָאט ַײב ןצלָאמשעג ךיז

 -סיוא יז ןבָאה ,זַײא טימ רעמייב יד ןגיוצעגרעביא ,ןרירֿפ ןעמונעג

 .זָאלג ןקיטכיזכרוד ןוֿפ יו ןעזעג

 ןלַאֿפעג ,לַארטש ַא ןגיוצעג ךיז טָאה ןדָאל ןטכַאמרַאֿפ םענוֿפ
 ןבָאה ,סעמזירּפ ענערױרֿפעג יד ןיא ןכָארבעצ ךיז ,רעמייב יד ןשיווצ
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 טלטניּפעג טָאה ןגיוא יד רַאֿפ ןוא ןדנוצעג ךיז ןגיובנגער ךעלקיטש

 ,טעלָאיֿפ ןוא יולב ,ןירג טימ

 טנעקרעד .ןדָאל ןטכַאמרַאֿפ םַײב ןייטש ןבילבעג זיא יכדרמ

 .,זױהרעדָאֿפ ןרעטצניֿפ ןיא ןַײרַא זיא ןוא עמיטש סצישבייא לאינד

 טָאה רע .טכַאמרַאֿפ ןעוועג זיא'ס ,ריט ַא ןָאטעג רַאּפש ַא טָאה רע

 טָאה רענייק .טזָאלעגכָאנ לטייק סָאד טָאה ,ןָאטעג רַאּפש ַא רעקרַאטש

 ןַײרַא זיא רע יוו טקוקעגמוא טשינ ךיז

 זיא ,ןטַאנַארג ןוֿפ לכיטנרעטש ןטימ ,עטעקַאנ בלַאה ַא ,עקשוד

 טימ םידיסח ןבָאה ,דָאר ַא ןיא ,ריא םורַא .רעמיצ ןטימ ןיא ןסעזעג

 ןגיוא יד ,ןֿפרָאװרַאֿפ פעק יד .טנעה יד רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז רעבַײוװ

 טלָאװ ,טרַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סיֿפ יד טשינ ןעוו ןוא .טכַאמרַאֿפ

 ,למערד ַא ןלַאֿפַאב ייז זיא תוקֿבד סיורג ןוֿפ זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ

 ּפָאק ןגָאלשעג ךיז ,לדִיי קירעדינ ַא ןענַאטשעג זיא לקניוו ַא ןיא

 ןענורעג םיא ַײב זיא סָאװ ,טולב טימ טרימשעגסיוא ךיז ,טנַאװ ןיא

 ;ןֿפורעג ליטש לוק ןקידנענייוו ַא טימ ןוא ,ןרעטש ןוֿפ ,זָאנ רעד ןוֿפ

 !עטדַאט ,יוא ,עטַאט ,עטַאט ---

 טיירדעג ךיז ,טנעה יד רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ךעלבַײוװ ייווצ |

 עטנֿפעעצ יװ ,ןזָאלבעצ ךיז ןבָאה רעדיילק ערעייז זַא ,רעכיג ,ךיג

 -סיוא ,סמערָא יד ןיא רעטייוצ רעד ענייא ןֿפרָאװעג ךיז ,סמעריש

 רעד ףיוא ןגיל ןבילבעג ױזַא ןוא טזָאלעגּפָארַא ךיז עטרעטַאמעג

 .עגָאלדָאּפ

 סעלעדנעמ 'ר ,עלערמעט ןסעזעג זיא ענַאמָאטָא רעכייוו ַא ףיוא
 יד ,לקניוו ַא ןיא טקוררַאֿפ ןסעזעג זיא יז .עשרַאװ ןוֿפ ןירעגעווש

 עכייוו ןיא ןלַאֿפעג ןענַײז רעדיילק ענעדַײז עזיול יד ,ךיז רעטנוא סיֿפ

 יד ןעמונעגּפָארַא טָאה יז .ינק יד םורַא טעװעדלַאֿפעג ךיז ,סעיניל

 יו ,טרעּפמילקעג ,ךעלשטַײב יד טימ טליּפשעג ךיז ,זדלַאה ןוֿפ לרעּפ

 טַײז רעד ןוֿפ טָאה עקשוד .ףושיּכ ַא ןָאטּפָא טלָאװעג ןצעמע טלָאװ יז

 ןסקַאװעגסיוא זיא לאינד ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ןערמעט ףיוא טקוקעג

 ,ליומ ןטימ ןָאטעג םירק ַא ןֿפלָאהַאבמוא יז טָאה ,ענַאמָאטָא רעד ןבענ

 ,ןָאטעג ףור ַא םיא ,ןענײװרעדנַאנוֿפ םַײב ךיז טלַאה'ס ןעוו דניק ַא יו



 ושָאטַאּפָא ףסוי 276

 טרעּפמילק ערמעט יו טקוקעג ןוחצנ טימ ןוא טמיורעגנַײא סעּפע

 .לרעּפ ךעלשטַײב יד טימ

 -יא ןַא ַײב יו ,סעציײלּפ עלָאמש רעייז טימ ,רעכיוה ַא ,לאינד

 -געטש ַא ַײב טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג זיא ,לרוחב םענעסקָאװעגרעב

 טולב ןּפָארט ַא וצ זיב טלָאװ ןעמ יװ ,םינּפ עכיילב ,ענייש סָאד .רעד

 טשינ טָאה רע .דימ רעייז ןעזעגסיוא טָאה ,טּפַאצעגּפָא טרָאד ןוֿפ

 טמוק ןעמ סָאװ וצ ןענַאטשרַאֿפ טשינ .םיא ןוֿפ ליוו ןעמ סָאװ טסּוװעג

 טגָאז ןמחנ סָאװ וצ טשודיחעג ךיז .ףיונוצ טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ךיז

 -עג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ ,הרוּת םלוע ןרַאֿפ ןעמָאנ ןַײז ןיא

 ןוֿפ עגר ַא ףיוא ןעַײרֿפַאב טשינ ךיז ןָאק רע סָאװ ןטילעג .טגָאז

 ,ןעיועג לחומ ץלַא רע טלָאװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ןעלערמעט

 | ,ןײלַא ןבַײלב ריא טימ ןָאק רע ןעוו

 הרומ טגָאזעג טָאה ,דרָאב רעקידרעַײֿפ ַא טימ ,רעטיור ַא ,ןמחנ

 ַאזַא טימ ,טקַאהעגּפָא ,ךיג טדערעג טָאה רע .ןעמָאנ סלאינד ןיא

 רעביא ןלַאֿפעג זיא קילב ןַײז ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא טֿפָא ,טייקרעכיז

 .םלוע רעקימורַא רעד סָאװ ,ןכַאז ןעזעג טלָאװ רע יוװ ,ּפעק סנעמעלַא

 -ַאלֿפעג -- דרָאב יד ,טנערבעג םיא ַײב ןבָאה ןגיוא יד .טשינ טעז

 ,טליֿפעג ךיז טָאה ,קוסּפ ןדעי טײרדרַאֿפ טָאה רע שטָאכ ןוא .טרעק

 ,רעדעי טעמּכ ךוא .םידמול עקימורַא יד ןוֿפ רעכעה טייטש רע זַא
 ןבילבעג ןיוש זיא ,גנורירַאב ןיא ןעמוקעג רָאנ זיא רע ןעמעוו טימ

 6 .העּפשה ןַײז רעטנוא

 ,ןלאינד םורַא ןבילקעג ךיז ,ןצנַאט טרעהעגֿפױא טָאה םלוע רעד

 עלַײװ עדעי ךיז טָאה דַיי רערעטלע ןַא .רעטרעוו סנמחנ ןעגנולשעג

 ףרַאד טרַאװנגעק סלאיגד ןיא זַא ,טימרעד ןזיוועג ,טעילוקעגרעביא
 ןוא ןטערט וצ סָאװ ףיוא ןבָאה לָאז לאינד ,ביוטש ןרעוו רערעדעי

 רעקידתודוס ןוא רעליטש ץלַא ,טדערעג טָאה ןמחנ רעלענש סָאװ

 -עג טָאה ,ןוויוא ןוֿפ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ץיה יד .םורַא ןרָאװעג זיא

 טשינ םלוע רעד זיא .רעדילג יד טמערַאװעצ ,ןקַאב יד טלטיור

 ,ןטייווצ ןֿפױא סוֿפ ןייא ןוֿפ טלעטשעג ךיז ,ןענַאטשעגנַײא

 ןכיילב םעד ןיא טקוקעגנַײא קרַאטש ױזַא ךיז טָאה לבַײװ ַא
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 טנֿפעעצ סָאװטע ,ןגיוא יד טערומשזרַאֿפ שזַא טָאה יז זַא ,לאינד

 ,גנוע טימ טמעטעעג ןבָאה ןקַאב עטלטױררַאֿפ ערַאד יד ןוא ליומ'ס

 ןצעמע טלָאװ יז יו ,טנעה יד ןָאטעגסױא קעטש ַא לָאמ ַא טימ טָאה יז

 ןעַײרד ןיא טעשטרָאקעג ךיז ,ןטלַאהרַאֿפ טלַאװעג רעביא טלָאװעג

 טוג טשינ לָאמ ַא טימ ריא טלָאװ'ס יװ ,ןוא ץכערק ַא טזָאלעגסױרַא

 יד ןיא םינּפ'ס ןטלַאהַאב ,טנַאװ רעד ייב טּפַאכעגנָא ךיז ,ןרָאװעג

 ,קידניז טליֿפרעד ךיז ןוא טנעה

 ענייא ןציז ןבילבעג זיא עקשוד יו ,טקרעמַאב טשינ טָאה רענייק

 -גַייא טשינ רעמ ךיז טָאה יז .ענעזָאלרַאֿפ ַא ,רעמיצ ןטימ ןיא ןיילַא

 טימ .טלעטשרַאֿפ טָאה םלוע רעד עכלעוו ,ןעלערמעט ןיא טקוקעג

 טרעהעג .טגָאז ןמחנ סָאװ ,טרעהעגנַײא ךיז יז טָאה ןגיוא עטכַאמרַאֿפ

 ןוא טמערַאװ ,ריא םורַא ךיז טלקיו ליוק קידרעַײֿפ ,טיור ַַא יוו

 ;ךעלּפעל-ןגיוא יד רעביא טעלג

 ,הגרדמ רעד ךָאנ ארוב םעד טביל שטנעמ רעד -- -- --/

 ַא טָאה לכׂש סנשטנעמ םעד יוװ ױזַא ןוא .גיׂשמ םיא זיא רע יוװ

 ,ארובה-תדוֿבע ןוֿפ הגרדמ יד ןכיירגרעד וצ תלוכיב טינ רע זיא ,לוֿבג

 ילֵבֹׂש ןטימ קעװַא םדו-רׂשב ַא ןָאק טַײװ יװ ,טגָאזעג סנייטשימ ןעד

 -- ?ריא ןוֿפ ןעמ ליוװ סָאװ ?לכׂש ןטימ ?ַאה ?לכׂש ןטימ --

 יו ןעזעג .ריא רעביא ךיז טגייל אׂשמ ַא יו טליֿפרעד עקשוד טָאה

 ןעלקיוו ללח ןרעביא ןוא טשינ ןרעוו ,ךיז ןרעטַײװרעד עקימורַא יד

 ,רערעדנַא רעד ןיא ענייא ,רערעדנַא רעד רעביא ענייא ןרילָאק ךיז

 טמענ ןעמולב ןוֿפ יו חיר רעֿפרַאש ַא ןוא גנַאזעג טימ ךיז ןגָארט

 רעלענש טכַאמ ,רעטכידעג ,רעֿפרַאש טרעוו חיר רעד .ןטײרּפש ךיז

 רעכעה ךיז ןעיצ ,רעניד ,רעניד ןרעװ ןרילָאק יד .טולב סָאד ןּפַאלק
 -ולב עקידרעַײֿפ ךיז ןבייה ןטלַאּפש יד ןוֿפ ןוא ,ןצַאלּפ ,רעכעה ןוא

 ךיז ןעיצ ,קיצרַאה ןוא ליטש ןעגניז ,ךעלרעכעב עטנֿפעעצ טימ ןעמ
 -גנעטש יד ןשיווצ ןוא .ךעלגנעטש עניד ,עכיוה ףיוא הנֿבל רעד וצ

 -- .םולב ַא וצ םולב ַא ןוֿפ ןעֶילֿפ ,ןערמעט טימ לאינד ןבעווש ךעל

 בלַאה ןוא ךעלרעכעב יד ןכַאמרַאֿפ ,ךעלּפעק ערעייז ןגייב ןעמולב יד
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 רעביא ןוא .ןצכערק ,םיוק ךיז ייז ןטלַאה ,עקנַארק ,עטנקירטרַאֿפ

 -עט טימ טדניװשרַאֿפ לאינד .גנַאזעג קידרעַײֿפ ַא ךיז טגָארט יז

 .ןעלערמ

 | ?ךָאנ טגָאז ןמחנ ?סָאװ ---

 רָאנ ןעמ ןָאק םלוע לש ונובר םעד ןביול ןוא ןעניד --- --- ---ש

 זומ ,הֿבהַא ןוֿפ הגרדמ עטסכעה יד ןכיירגרעד וצ ידּכ .הֿבהַא ךרוד

 ןוֿפ ןָאטסױא ןצנַאג ןיא ךיז ,המשנ תילע וצ ןעמוק רעִירֿפ ןעמ

 -רעד רָאנ ןעמ ןָאק סָאד ןוא ארוב םוצ ףּתוש ַא ןליֿפ ךיז ,תוימשג

 טלעוו רעד ףיוא !תוגודזה ,ָאי ,1 תוגודזה ןוא הֿבהַאד יזר ךרוד ןכיירג

 -- -- ?2תראֿפת טימ טלעוו רענעי ףיוא ןוא הֿבקנ ןוא רכז ןשיווצ

 -ַאב ,ערעווש עכלעזַא !םירכז טנַײֿפ טָאה יז ?הֿבקנ ןוא רכז ---

 ..בַײל ןרעביא ןכירק .ןכעטש דרעב יד ןוא ,עקידרעב ,ענעסקַאװ

 -ייג ליֿפ ױזַא ?ייז ןקוק סָאװ ?ױזַא ריא ףיוא רע טקוק סָאװ !ררב

 ,רעסערג ,רעסערג טרעװ דרָאב עטיור ןַײז ?ןמחנ ןוא !ןגיוא עקיצ

 -ַאכ ?ןקוק טליװ ריא ...ךַײט ןקידרעַײֿפ ַא ,ךַײט ַא ןיא ךיז טסיגעצ

 ןייק !רעַײֿפ ןיא .ןַײרַא רעַײֿפ ןיא רעִירֿפ ַא ,דלַאב ,דלַאב :ַאכ .ַאכ

 ּפָארַא-ףרַאוו'כ יו ,טקוק !טקוק דניצַא ןבַײלב טשינ לָאז רעקיצנייא

 ,ַאכ .ַאכ .ַאכ ?טנערב'ס ףגיוא עקיצַײג ערעַײא טנֿפע !רעדיילק יד

 רע יו !לאינד זיא טָא !טקוק ,טקוק קוק טלָאװעג ךָאד טָאה ריא

 היי יד יד סה == == !לא-ינד !לאינד ?ןעמַאלֿפ יד ןיא ךיז טעשטרָאק

 ןגָאלשעג ןבָאה ןטסגנַא עטלַאק .ןגיוא יד טנֿפעעצ טָאה עקשוד

 ןרעטש ריא טעלגעג ,ריא ןבענ ןענַאטשעג זיא לאינד .בַײל ריא ןוֿפ

 ;טקִַיורַאב יז ןוא

 ,טרעטַאמעגסיוא טסיב ,וצ ךיז רַאּפש ,ייג ---

 סױרַא ריא טימ זיא ןוא טנַאה ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא יז טָאה רע

 .רעמיצ ןוֿפ

 ןענַאטשעג ךָאנ זיא םלוע רעד ןוא ןַײרַא קירוצ זיא לאינד תעשב

 -עגּפָארַא טכַײל ךיז עלערמעט טָאה ,ןענמחנ םורַא רעטֿפַאגרַאֿפ ַא

 ,טכַארּפ (שיטסימ)? --- .גנוטפעהַאב ןוא (עביל) הבהַא ןופ תודוס ?
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 ןוא לרעּפ ךעלשטַײב יד טימ טרעּפמילקעג ,ענַאמָאטָא רעד ןוֿפ טרַאש

 טשינ רעמ ךיז טָאה םלוע רעד .ןלאינד רַאֿפ ןצנַאט טזָאלעג ךיז

 ,סיֿפ ,טנעה רעֿפַא לױֿפ טֿפרַאװ עלערמעט יוװ ,טקוקעג .טרעהעגנַײא

 -גַיײא טשינ ןזָאל ,ןגיוא עצרַאװש ,עסיורג ,ןגיוא עריא ןוא ךיז טגייב

 ןרעו ןעגנוגעוװַאב יד .ץנַאט ןיא ןײרַא םענייא ןדעי ןעִיצ ,ןייטש

 ,רעַײֿפ ןצירּפש ןגיוא יד .רעֿפרַאש ןייצ עסַײװ יד .רעדליוו ,רעשַאר

 ןרָאװעג ,ןענַאטשעגנַײא טשינ רעמ םלוע רעד זיא .ןכַאל ,ךיז ןרעזייב

 -מורַא ,ןיכדרמ טּפַאכעגנַײרַא ,טנעה יד רַאֿפ טּפַאכעג ךיז ,ןסירעגטימ

 ןסעגרַאֿפ ךיז ןוא ןעלערמעט טימ ןלאינד טלגנירעג

 יו ןעזעג .ךַאז עקירעביא ןַא יו טרַאשעגטימ ךיז טָאה יכדרמ

 ךעלרָאּפ .ךיז טלקיוועצ ליונק רעד ,רעדנַאנוֿפ ךיז ןרעטנָאלּפ טנעה

 -מורַא קערש ַאזַא םיא טָאה .ןעלקניוו יד ןיא ןגיל ןבַײלב ,ּפָא-ןעייטש

 -גייא ךיז ןבָאה טכיל יד .ןצעזוצ טזומעג ךיז טָאה רע זַא ,ןעמונעג

 -רעטצניֿפ יד זיא דלַאב .רעטצניֿפ ןרָאװעג זיא'ס .ןשָאלעג זַײװקיצ

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעלקניוו עלַא ןוֿפ ןוא רעכַאװש ןרָאװעג שינ

 עטלַאק ,עלוֿפ ַא טָאה ןדָאל םענעֿפָא ןַא ךרוד .ןטלַאטשעג ןלײשסױרַא

 ךיז ,ןסקַאוװעגסיױא זיא טלַאטשעג עטרעײלשרַאֿפ ַא ,טקוקעגנַײרַא הנֿבל

 | ;ןעמונעגמורַא םיא ןוא ינק סיכדרמ ףיוא טצעזעג

 וּפָארַא ךַײלג ךיא ייג ,טגָאז ,םעווקַאב טשינ ךַײא זיא'ס ביוא ---

 עזייב ןייק טָאה רע סָאװ ,טרעדנּוװעג ךיז .ןגיוושעג טָאה יכדרמ

 ,זיא סָאד רעוװ טגָאזעג םיא טָאה ץרַאה'ס שטָאכ ןוא .טשינ תוֿבשחמ

 .רעיילש םעד ןבײהוצֿפױא טַאהעג ארומ ןגעוו טסעד ןוֿפ רע טָאה

 -עגּפָא עטקיטשרַאֿפ טרעהעג ךיז ןבָאה שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ

 עליטש סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה ייז רעביא ןוא ןעיירשעגסיוא עטקַאה

 ;טנַאװ ןיא ּפָאק ןגָאלשעג ךיז טָאה סָאװ ,ןדַיי םעד ןוֿפ ןענייוו

 !עט-ַאט ,יוא !עטַאט ,יוא !עטַאט --

 דמעהטכַאנ ןסַײװ א ןיא עקשוד ןענַאטשעג זיא ריט רעד ןיא

 טשינ רָאג ןוא ןגיוא ענעֿפָא טימ טקוקעג טָאה יז .לכענק יד רעביא

 -רעד ןבָאה סיֿפ עניד יד ,רָאה ּפָאק רענעריױשעגמורַא רעד .ןעזעג

 ןָאטעג יצ ַא ךיז ,עלַײװ ַא ןענַאטשעג זיא יז .לרוחב גנוי ַא טנָאמ
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 -יא טזָאלעג ךיז טָאה עקשוד .ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ ןוא הנֿבל רעד וצ

 יײב טלעטשענּפָא ךיז ןוא ןשטנעמ ,ןלוטש ןטימעגסיוא .רעמיצ ןרעב

 ןצעמע טלָאװ יז יו ,טנַאה ַא טקערטשעגסיוא טָאה יז .ענַאמָאטָא רעד

 -עהעצ ךיז ,הנֿבל רעד וצ ןָאטעג יצ ַא רעדיוו ךיז ,ןרירנָא טלָאװעג

 ,ֿפָאלשנַײא םַײב טלַאה'ס ןעוו דניק קידנענייוו ַא יוװ ,ליטש ,טעש

 זיא יז ןכלעוו ךרוד געוו ןקיבלעז ןטימ רעמיצ ןוֿפ סױרַא זיא ןוא
 י .ןעמוקעגנַײרַא

 ןשיווצ ןענַאטשעג ,ןעמונעגמורַא ןיכדרמ טָאה רעצ רעסיורג ַא

 -רַאֿפ ןדעי טּפַאזעגנַײא .הציחמ ַא יו םלוע ןקימורַא םעד ןוא םיא

 ַא ןוא ױרֿפ ַא טציז ינק יד ףיוא םיא ַײב זַא ,טכַארטעג טשינ .גנַאל

 קנַארק ןַײז טלַאה סָאװ ,רעטָאֿפ ןגנוי ַא ןוֿפ טײקמערַאװ עטקיטייװרַאֿפ

 טָאה ױרֿפ יד .םיא ןיא טקעװעג ךיז טָאה ,סיוש רעד ףיוא דניק

 ַא ןוֿפ לוגליג רעד טרעהעג ךיז טָאה ןענייו םעד ןיא ןוא .טנייוועג

 תורוד ּוװ ,םישרדמייּתב ,ןלוש עטלַא ןיא טנָאמרעד טָאה סָאװ ,ןוגינ

 טימ תוניק יד טכַאמעג סַאנ ןוא ןקָאז יד ןיא ןסעזעג ןענַײז ןדִיי

 ןעמוקעג ןענַײז תולוק יד .תולוק ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןסיורד ןוֿפ

 ;ןטַײז עלַא ןוֿפ

 ! הלֿבנ ַאזַא ---

 ! הלֿבנ ַאזַא ---

 !רעבַײװ עדמערֿפ טימ ---

 !ךַאד סניבר םעד רעטנוא ןוא ---

 !ןַײז שרושה ןמ רקוע ייז ףרַאד ןעמ ---

 !טילּפו דירׂש ןייק ןזָאל טשינ --

 ! סעקיניֿבצ-יתבש --

 !סעקיניֿבצ-יתבש טעתמא --

 !טישכּת רעד ,םיכרד סנדייז ןיא טייג ---

 ? טישכּת ַא רַאֿפ סָאװ ---

 .לאינד ---
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 ! סעצישבייא יד ןוֿפ ךָאד טמַאטש --

 ליומ ןיא ןעמָאנ סנתנוי 'ר ןעמענ וצ טרעװ טשינ טסיב --
 !וד ץעגייש ,ןַײרַא

 ?ץלעּפ ןיא קידצ רעד סָאד זיא רעוו ---

 3 טרָאד זיא בַײװ סטחוש רענּפיל םעד טגָאז ןעמ ---

 !ךיוא סרעװעצרַאּפ שובייל 'ר ןוא ---

 !יַאמר רעלעג רעד קידלוש זיא םעלַא ןיא זַא --

 | ?וטסניימ ןענמחנ --

 !הֿפוצח יד קידלוש זיא םעלַא ןיא זַא ,גָאז ךיא ןוא ---

 ?ַא רַאֿפ סָאװ ---

 !עלערמעט ---

 ? ןירעװעשרַאװ יד ---

 ןֿפױלטנַא וצ טעּפש וצ זיא'ס זַא ,ןעזעגמורַא ךיז טָאה יכדרמ

 ,ןייטש ןבילבעג רעקיטליגכַײלג ַא רע זיא .ןרעו טעגרהרעד ןָאק ןעמ

 ,ןסַײרנַײרַא ךיז לָאז ןומה רעד ,טרַאװעג

 ןעירשעגנַײרַא רעצעמע טָאה -- ףענמחנ סױרַא זדנוא טיג ---

 ,רעטצנעֿפ ןטכַאמרַאֿפ ןכרוד

 ! ןלאינד ןוא ---

 !לארׂשי עשוּפ םעד --

 !ןעּפעשט טשינ ךַײא ןעמ טעוו ---

 -רעביא ןַא ,עקשוד זיא -- !ךיז טלַאהַאב ,ןיורק ישילאינד --

 .ןענַאטשעגוצ םיא וצ ,רעטוֿפ סנַאמ ןיא טליהעגנַײא ,ענעקָארשעג

 ןכרוד ,לאינד ,ךיד טעב'כ !ןָאט סָאװ סייווכ ךיד ןענָאק ייז --

 ?וטסטרַאװ סָאװ ...ישעדייז םוצ רעבירַא ןעמ ןָאק רעלעק

 ןענַאטשעג לאינד זיא ,םינּפ ןיא הארמ ַא ןָא ,רעטלמוטעצ ַא

 טעוװ ןעמ ןיהּוװ ןייג רע טעװ ,ןעמעננָא םיא לָאז טנַאה ַא ,טרַאװעג

 ,ןסקַאװעגסיוא זיא ןמחנ .ןריֿפ םיא

 !טשינ זדנוא זָאלרַאֿפ ,יבר ---

 -סיוא ךיז טָאה לאינד רענעקָארשעצ רעד .ןעוועג גונעג זיא סָאד

 ןוא ריט טרַאּפשרַאֿפ .טכיל ןייק ןדניצנָא ןסייהעג טשינ .טכַײלגעג
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 רעטנוא ןעמוקעג םיא זיא'ס סָאװ םענייא ןדעי ןבעגעג .רעטצנעֿפ

 .ךיז ןקידײטרַאֿפ וצ טנַאה רעד

 ,רעבַײװ יד .ןביוש ןקַאה ןעמונעג טָאה ןסיורד ןיא ןומה רעד

 גנַאל טָאה'ס .טנייוועג ןוא טנעה יד ןכָארבעג ןבָאה ,ענעֿפלָאהַאבמוא

 יד ןכָארבעגֿפױא טָאה םלוע רעקיסיורד רעד ןוא טרעיודעג טשינ

 טָאה'ס ןוא ןטַײז עלַא ןוֿפ ןרַאּפש ןעמונעג ךיז ,רעטצנעֿפ יד ,ריט

 יגעלשעג ַא ןביוהעגנָא ךיז

 טציירקעגכרוד טָאה רע .טקורעגסױרַא ךיז יכדרמ טָאה למוט ןיא

 .שּפעיװ ןטימ טזָאלעג ךיז ןוא טױלּפ םעד רעבירַא ,ןטרָאג םעד

 טלעוו ַא יװ ,ןעזעג .טססוג .תודיסח זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא'ס

 ַא ,עקשוד עטעקַאנ:בלַאה ַא גונעג זיא'ס ןוא ךיז ןעקנירט ןדִיי טימ

 יד ןַא ,תמא זיא'ס ביוא .ןסעגרַאֿפ ךיז ןלָאז ייז ,ערמעט עטַײשרַאֿפ

 ןַײז טֿפרַאדעג גנַאל ןיוש ךָאד רע טָאה ,ןחישמ ןעגנערב טעװ טַײצ

 -ענוצֿפיוא םיא יואר זיא ןוא ןעוועג ךָאד זיא תולג ןוֿפ גָאט רעדעי

 זיא ,ךיז ןוֿפ ןעמוק ףרַאד חישמ זַא ,ךעלגעמ ?סייוו רעוו ןוא !ןעמ

 -רקע סָאד ןעמענקעװַא העּפשה ןַײז טימ ףרַאד ,זדנוא ןשיווצ ןיוש

 ?ןענעקרעד םיא ייז ןלעװ ...ןשטנעמ ןענָאילימ ןוֿפ טֿפַאש

 | ...ךעלגעמ

 -עגֿפױא ץלַא ,דלעֿפ ןטימ ןעגנַאגעג זיא יכדרמ רעטַײװ סָאװ

 ןוא טלֿבוטעג .טכַאנ זיא'ס זַא ,ןסעגרַאֿפ .ןרָאװעג רע זיא רעטמיור

 רעד ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,טרָאװ ַײנ ַא ךיז ןיא טקיליײהעג

 -רַאֿפ סַײװ רעד ןוֿפ ןעגנוזעגסױרַא םוטש .,טיירב רעד ןוֿפ ,טַײװ

 ןגױצַאב ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רעמייב עטעקַאנ יד ןוֿפ ,דרע רעטיינש

 ןרעטש ןענָאילימ ןוֿפ לָאטשירק טימ יװ ,זַײא טימ ןעגנָאהַאב ןוא

 ןיא םיא ַײב ךיז ןעמוק ןטלעוװ עטַײװ ןוֿפ םעדעֿפ יו ,טליֿפעג ןוא

 | .ףיונוצ ןצרַאה

 ןרעביא טיײרּפשעג ךיז ,ןעמַאלֿפ ןיא טליהעג ךיז טָאה למיה רעד

 ךיז טָאה יכדרמ .רעיילש רעטיור לעה ַא יװ דלַאװ ןרעביא ,דלעֿפ
 ןעוועג .ןעלעדנעמ 'ר ןיא ,ןעלהקֿבר ןיא טנָאמרעד ךיז .טלעטשעגּפָא
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 ךיז טלָאװ רע יװ ,עלַײװ ַא ןענַאטשעג .טנערב ףיוה רעד זַא ,רעכיז

 :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןוא ,ןרעקמוא טלָאװעג

 !ןענערב זָאל ---

 יד רעטנוא ןדנוצעג ךיז ןבָאה זַײא טימ טקעדַאב ןגַײװצ יד

 -עלג יד ןיא ,סעמזירּפ ענעלָאטשירק יד ןיא טליּפשעג ךיז ,ןעמַאלֿפ

 טרָאד ,סעקרעוועוו טימ לגייֿפ ןזיוװַאב ָאד ךיז ןבָאה .ןעמַאטש ענרעז

 -ּפָארַא ,םיוב ןדעי רעטניה ןוֿפ טקוקעגרעֿפַא ,ןזָאה טימ ןשריה ---

 .עֿפרַאק רעדעי ןוֿפ ,גַײװצ רעדעי ןוֿפ טקוקעג

 טָאה רע .טלעו רעטֿפושיּכרַאֿפ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא יכדרמ

 ענעלוקַארַאק סָאד טּפַאכעגּפָארַא ,רעדיילק יד ךיז ףיוא טלּפענקעצ

 ,ןֿפױה עקידנענערב ןוֿפ שַא סָאד סיֿפ ענַײז רעטנוא טליֿפרעד ,לטיה

 ןעוועג זיא רע סיורג יוװ ןגיוצעגסיוא לָאמ ַא טימ ךיז ןוא ,תורוד ןוֿפ

 + ןַײרַא יינש ןיא

 -ּפָארַא ךיז ,םיא רעביא טײרּפשעג ךיז טָאה למיה רעטמַאלֿפעצ ַא

 תוקֿפס .טייקיור רעקִיָאד א טשינ טימ ןעמונעגמורַא םיא .,טזָאלעג

 םיא טָאה .דרע ןוא למיה ןשיװצ ןרָאװעג טשינ ,ןעמווושעצ ןענַײז

 ןוא רעשירֿפ ַא ןעגנורּפשעגֿפױא זיא רע זַא ,ןעמונעגמורַא דײרֿפ ַאזַא

 .דלעֿפ ןטײנשרַאֿפ ןרעביא רערעכיז ַא טזָאלעג ךיז

 וכלומ חמלש | 10 לטיּפַאק

 ןַײרַא ?יטש זיא רע .ןעמוקעגמײהַא יכדרמ זיא טכַאנ יב ייווצ
 ןָאטסױא ןעמונעג ךיז ,טכיל ןייק ןדנוצעגנָא טשינ ,רעמיצ ןיא ךיז וצ |

 גנַאזנעמַאזוצ ַא ןָא ןעגנוריסַאּפ .טעב ןֿפױא ןציז ןבילבעג ױזַא ןוא
 םיא ַײב ןשָאלעג ךיז ןוא טצילבעגֿפױא ,ןגָארטעגַײברַאֿפ ךיז ןבָאה

 רע יוװ ,רעטָאֿפ ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןרעטש יװ ןצרַאה ןיא
 ןוא עמש תַאירק טנעייל ,טעב ןֿפױא רענענָאטעגסױא בלַאה ַא טציז
 טָאה ןַײּפ רעליטש ַא .עטנײװרַאֿפ ַא רעביאנגעק טציז רעטומ יד
 עטײנשרַאֿפ .רעטצנעֿפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .טגָאנעג ןיכדרמ
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 ןבָאה ,ןגיוא עטצעזעגנַײרַא יװ ,ןרעטש .טײרּפשעג ךיז ןבָאה רעדלעֿפ

 ןטכענ יוװ ,טקוקענּפָארַא עקיטליגכַײלג ,ןָאטעג ריר ןייק טשינ ךיז

 .טקוקעגנַײא רעסעב ךיז טָאה רע .ןרָאי ַא רַאֿפ יװ ,ןטכענרעייא יוװ

 ,ערענעלק ןעזרעד ,עקידלקניֿפ ,ערעסערג ןרעטש יד ןשיווצ ןעזרעד

 "יוטש ענרעבליז ןבָאה ,ןגיוא יד סָאװטע טערומשזרַאֿפ .עניילק רָאג
 "עג ךיז ,ןרעטש יד רעביא םעדעֿפ יװ ןטכעלֿפ ןעמונעג ךיז ךעלעב

 | ,םיא וצ ןגיוצ

 זַא ,שטנעמ ַא ךָאנ ןעמונעגמורַא שינעקנעב ַאזַא טָאה ןיכדרמ

 רַאֿפ ךיז ןוא סמערָא יד ןיא ןֿפרָאװעג םענייא ןדעי ךיז טלָאװ רע

 ,ןוויױאלכַאק םוצ ןעגנַאגעגוצ לָאמ ַא טימ זיא רע .ןעוועג הדוותמ םיא

 לש םעד טגייל ןעמ ּוװ טרָא ןֿפױא טישעג ךיז ,שַא ןעמונעגסױרַא

 "רעוו ןָא ןוא ריט רעד ַײב דרע רעד ףיוא טצעזעגקעווַא ךיז ,1 שאר

 ,ןוגינ רעקידנענייו רעקיבלעז רעד ןסירעג םיא ןוֿפ ךיז טָאה רעט

 טָאה רענעי ןעוו ,ןדייז ןַײז ןוֿפ טרעהעג זַײװלגנִיי טָאה רע סָאװ

 טוט רע סָאװ וצ טגערֿפעג טשינ ךיז טָאה רע .? תוצח טכערעגּפָא

 םישדח ןיוש טנװַאד .יכדרמ .רע סָאװ ,טשודיחעג טשינ ךיז .סצ

 סע .תוצח ןטכערּפָא ןעמונעג ךיז רע טָאה לָאמ ַא טימ ןוא טשינ

 טָאה ,ןרערט טימ ךיז קידנסיגּפָא ,ןוא ןענייוו טלָאװעג םיא ךיז טָאה

 ףיוא  רהוז-ינוקיּת ןעק רע ןענַאװ ןוֿפ טגערֿפעג טשינ וליֿפַא ךיז רע

 םולח ןיא טגָאז רעכלעוו ,םענייא ןוֿפ ליֿפעג'ס טַאהעג ןוא קיניײװסיױא

 ףיוא טדער ,טנרעלעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ ,ארמג טַאלב ַא

 רעגנעל סָאװ ןוא .טרעהעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ ,ךַארּפש ַא

 ,טנייוועג רע טָאה רעקרַאטש ץלַא ,רהוז"ינוקיּת טגָאזעג טָאה יכדרמ

 ןוֿפ טלּפַאצעג .ךיז טקינייר ץרַאה ןַײז סָאװ ,הוודח ןוֿפ טנייוועג

 טלקניֿפעגנַײרַא ןבָאה סָאװ ,ןרעטש יד וצ תוכַײש ַא טליֿפרעד .דײרֿפ

 ַא? -- .ײװ ןוא רעיורט ןופ ןמיס א (ךנת ןיא לָאמ ייר ַא טנָאמרעד) *

 .תוצח-ןוקית ,דרע'רד ףיוא טכָאנ רעבלַאה ךָאנ ךיז ןצעז וצ לָאמַא ןדִיי ייב גהנמ

 ,טסייה רהוז רעד יװ ,ןכַאמ טכער וצ * --
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 ןלָאװקעג ,סיורג ױזַא ןרָאװעג דײרֿפ יד זיא .ןטלעוו עטנַאקַאבמוא ןוֿפ

 :טֿפירטעג ןבָאה ןּפיל יד ןוא ןסָאגעגרעביא ךיז ,רֿבא ןדעי ןוֿפ

 רעד ,עשטיא 'ר ,עלעדנעמ 'ר !עלַא ,טכערעג ןענַײז עלַא --

 !ערמעט ,עקשוד ,לאינד !עלַא ,טכערעג ןענַײז עלַא !לארׂשי רעסעװרָאב
 -- -- עלילַא ,עלַא ...ענַאהַאק ,יקסווָארַאמָאק ,עיצילעֿפ -- עלַא ,עלַא

 -רעד ךיז .ןגָאז טרעהעגֿפױא .טגיוועצ רעקרַאטש ךיז טָאה יכדרמ

 טכַארטרַאֿפ ךיז .הריטּפ סניבר ַא ַײב ןעמ טגָאז רהוז-ינוקיּת זַא ,טנָאמ

 ,טנַאװ רעד ףיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא רעדימ ַא ןוא

 ?העירק עלַא ךיז ןסַײר סָאװ ?ךיז טוט סָאװ ?ָאד ךיז טוט סָאװ --

 טייטש עשטיא 'ר !רע טגיל טָא ...ױזַא ?ןרָאװעג קלּתסנ זיא יבר רעד

 טימ טקעדעגוצ טגיל יבר רעד .רהוז-ינוקיּת טגָאז ןוא ריט רעד ַײב

 ףשטנעמ ליֿפ ױזַא !טכיל ליֿפ ױזַא .עטָאּפַאק רענעדַײז רעסַײװ ןַײז

 ?הטימ רעד ףיוא סעּפע רע טגיל סָאװ ...רעדנַאנוֿפ ךיז ןקור טנעוו יד

 טֿפרַאװ !סױרַא םיא טֿפרַאוװ ?לארׂשי רעסעװרָאב רעד ?סָאד זיא רעוו

 לארׂשי רעסעוװרָאב רעד .טשינ ךיז טבייה טנַאה ןייק !סױֹרַא םיא

 ;ןיבר םוצ וצ טייג

 | !הֿבושּת וט ,יכר רעקצָאק --
 ,עטָאּפַאק רענעדַײז רעסַײװ רעד ןיא טלקיװעגנַײא ,יבר רעד

 רעמיצ סָאד .ייז ךָאנ טנעוװ יד ,ךיז ןֿפױלעצ עלַא ,ףיוא ךיז טלעטש

 טייטש ללח ןטימ ןיא ןוא ללח זיולב טרעוו ,רעסערג ,רעסערג טרעוו

 טדער ,טנַאה ַא רַאֿפ ןָא םיא טמענ יבר רעד .רענערױלרַאֿפ ַא יכדרמ

 טריר ןוא טצכערק ,טירט ענבָארד ,טירט טלעטש ,טשינ טרָאװ ןייק

 ןעייטש ייז --- םורַא ךיז טקוק ,טרעטיצ יכדרמ .טרָא ןוֿפ טשינ ךיז
 ףיוא-טלסיירט ,רֿפוש ַא ןוֿפ ןזָאלב סָאד יװ ,לוק-תב ַא .לייה ַא ַײב
 ;טֿפול יד

 !ורַאק ףסוי !ורֲאֵק ףסוי --
 רעד ןיא גנַאגנַײרַא םעד טלעטשרַאֿפ טָאה סָאװ ,ןייטש רעד

 ןָא ,שטנעמ רעטרַאדעגסיױא ןַא ןוא ,טלקַײקעגקעװַא ךיז טָאה ,לייה

 ןוֿפ לטרַאג ַא זיולב ,בַײל טעקַאנ ןַײז ןקעדוצ לָאז סָאװ ,דמעה ַא
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 -עג ןוא גנַאגנַײרַא םעד ןיא ןסעזעג זיא ,ןדנעל יד םורַא רעטעלב

 ,טקוקעגמוא טשינ לָאמ וצ ךיז טָאה שטנעמ רעטעקַאנ רעד .טנרעל

 לייה ןיא שטָאכ .ןינע ןַא ןצעמע ןעוועג ריבסמ ,טנרעלעג רעטַײװ

 וצ לָאמ ןוֿפ טרעטיצעגֿפױא טָאה רע .ןעזעג טשינ םענייק ןעמ טָאה

 ,טרעטשעג םיא ןטלָאװ ןקילב עדמערֿפ יד יוװ ,לָאמ

 -סיוא ןַא ַײב יו ,םינּפ קידארומ ַא טימ שינעעזרַאֿפ ןסקַאװַאב ַא |

 ןוא ליה רערעטצניֿפ רעד ןוֿפ ןכָארקעגסױרַא זיא ,היח רעשילרעט

 :טסירגַאב ליטש ןיכדרמ

 ףסוי ןיב ךיא !ןקערש טשינ ךיז טסֿפרַאד ?וטסרעטיצ סָאװ --

 טסעװ ,ןגיוא יד ןיא רימ ןקוק וצ ןַײא ךיז ןיווועג .דיגמ סורַאק

 ,ַאנ .* ונחו םוחר טסייה סָאװ ,םעד ןוֿפ ץנַאלגּפָא ןַא ןעניֿפעג טרָאד

 רַאֿפ זיא קצָאק !ןַײרַא געוו ןיא ךיז זָאל ,ןסע טימ לקעּפ ַא וטסָאה ָאד

 ,ןוֿפצ ןייק ייג ,ֿברעמ ןייק ייג ,חרזמ ןייק ייג .טשינ ץַאלּפ ןייק ריד

 ןשיװצ ,ןַײרַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא ךיד זָאל ,םורד ןייק ייג

 -- ןשטנעמ עלַא ,ןרעוװ רָאלק ריד ןלעװ ןגעוו עלַא זַא ןוא !ןשטנעמ

 טעוו'ס זַא ןוא .םיור ןוֿפ ןרעיוט יד ַײב ןייטש בַײלב טלָאמעד ,טנָאנ

 ןגיובעגוצ ךיז שינעעזרַאֿפ סָאד טָאה --- הרצ תע ןַא ןעמוק ריד ףיוא

 יװ ,ןרָאװעג השק ןיכדרמ זיא ,טקוקעגנָא עלַײװ ַא םיא ,ןיכדרמ וצ

 סדיגמ םעד זַא ,קירוצ עגר ַא ןלַאֿפנַײא טנָאקעג רָאג םיא טָאה ךָאנ

 ןַא ןעמוק ריד ףיוא טעוו'ס זַא ןוא -- סואימ זיא םינּפ טלַארטשעצ

 -נַײא סעּפע ליטש ןוא טרזחעגרעביא דיגמ רעד טָאה -- הרצ-תע

 ךימ דוחי ןקיזָאד םעד טימ וטסעוו -- רעיוא ןֿפױא ןיכדרמ טמיורעג

 !חילצמ ַײז ןוא ייג .ןֿפורסױרַא ןענָאק דימּת

 ,טכענ ,געט ןעגנַאגעג .ןַײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה יכדרמ

 טשינ ןושל'ס וליֿפַא טָאה רע ּוװ ,תונידמ ,טעטש ןעגנַאגעגכרוד

 ,ןלַאֿפרעדנַאנוֿפ םיא ףיוא ןביוהעגנָא ןבָאה רעדיילק יד .ןענַאטשרַאֿפ

 רע רעקרַאטש סָאװ ןוא .ןבילבעג טשינ רכז ןייק זיא ךיש יד ןוֿפ

 טָאה רעֿפיט ץלַא ,שואי םעד ןצרַאה ןוֿפ ןבַײרטסױרַא טלָאװעג טָאה

 .,קידמערַאברעד :םלוע לש ונובר ןופ תודימ-טּפיוה יד +
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 רע טָאה רעקיטשרָאד ַא ,רעקירעגנוה ַא .ןבילקרַאֿפ םיא וצ ךיז רע

 רענייטש יד ןשיווצ טכוזעג ,טנגעג רעטסיוו ַא רעביא טּפעלשעג ךיז

 זיא ןייטש ןסיורג ַא רעטנוא ןוֿפ .ןָאט וצ קנורט ַא ּוװ ,לרעסַאװ ַא

 -עג ךיז ,שיור ַא טימ ןלַאֿפעג ,רעסַאװ לרינש ַא ןענורעגסױרַא

 ןכָאנ טזָאלעג ךיז טָאה יכדרמ .רעטעלב ןוא ןגַײװצ ןשיווצ טלגנעלש

 ןייג ןעמונעג ןוא דרעֿפ ןווָאגוצ ַא ףיוא רעטַײר ַא ןעזרעד ,שיור

 .רעלענש

 ..!ענַאהַאק ךָאד זיא'ס ,ַא ...םינּפ טנַאקַאב ַא ?סָאד זיא רעוו ---

  צנַײמ ןָא-ױט .דרעֿפ ןַײמ ףיוא ךיד ץעז .יכדרמ טוג ,טוג --

 !ןַײרַא טָאטש ןיא רָאֿפ ןוא רעדיילק

 יו ,לוקרעדיו ַא טלקַײקעג ךיז טָאה רענייטש יד ןשיװצ ןוֿפ

 ;לייה ַא ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא טלָאװ'ס

 ?רע טציז ּוװ ןוא -- ?ֿביתי אכיהו

 !םיור ןוֿפ רעיוט םַײב -- !אתרקד אחתיּפַא

 ?ןמיס ןַײז זיא סָאװ ןוא -- ? הינמיס יַאמו

 ,טַײל עמערָא ןשיווצ טציז רע -- םיאלוח ילֿבוס יינע יניב ֿביתי

 ,ןטײקנַארק ןוֿפ ןדַײל סָאװ

 ןוא ףיוא ייז ןדניב עלַא ןוא -- אנמז דחב וריסַאו ורש ןלובו

 ,טַײצ ןייא ןיא ןדנווו ערעייז ןדניברַאֿפ

 עדעי טדניברַאֿפ ןוא ףיוא-טדניב רע -- דח ריסַאו דח ירש והיא

 | .רעדנוזַאב ענַײז דנווװ

 רעמָאט ,ךיז טכַארט -- ֿבּכעיא אלד ,אניעבמ אמלד -- רמָא

 ,ןטלַאהרַאֿפ טשינ ךיז ךיא לָאז ,ןָאט רעדָאֿפ ַא ןעמ טעוו

 ירד ףיוא ,טרזחעגרעביא לָאמ ַײרד ךיז טָאה לוקרעדיוו סָאד

 -רַאֿפ ,טייקדימ רעד ןוֿפ ןיכדרמ טרעטכינעגסיוא ,תולוק ענעדײשרַאֿפ

 ןָאטעג בַײרט ַא סע ,דרעֿפ ןֿפױא ףױרַא זיא רע .שואי םעד ןבירט

 ךיז ןוא ,טנװַאדעג החנמ טָאה רע ּוװ ,רעיוט סעסוטיט ןבירטעגכרוד

 ;זױהטסַאג ןשִייוג ןטשרע םַײב טלעטשעגּפָא
 ןיא בָאה'כ .סעריּפ זיוה םעד ןוֿפ רעטיר ַא ןיב'כ ,סָאבעלַאב ---
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 ןטלַאה ןרעטלע עריא ןוא סיוא-ייג'כ רעכלעוו ךָאנ ,עטבילעג ַא םיור

 רעטיר ןייק ןוא ךַאװ ערעוװש ַא טלעטשעגקעװַא ןבָאה ,ןעגנַאֿפעג יז

 ךיא טעב .ךיז טניֿפעג יז ּוװ ,סָאלש םורַא ןזַײװַאב טשינ ךיז רָאט

 ליב ףיוא-ךוז ,רעדיילק ענַײמ ,דרעֿפ ןַײמ וצ-םענ ,סָאבעלַאב ,ךיד

 ..סעטנַארט עטלַא לַאטש ןיא ריד

 "עג זיא'ס ּוװ ,לגד םענעדַײז ַא ןיא טליהעגנַײא ךיז טָאה יכדרמ

 -ֿפױרַא -- לא ךיתָארק םיקמעממ -- דַײז ןטיור טימ טיינעגסיוא ןעוו

 + סָאװ ,קירב רעד וצ טזָאלעג ךיז ןוא סעטנַארט יד ךיז ףיוא ןֿפרָאװעג

 .רעביט םעד רעביא

 -עצ ןֿפָאלשעג ,תורוש ןיא ןסעזעג ןענַײז סעקילַאק רעטרעדנוה

 ןגיױא ןָא ,טנעה ןָא ,סיֿפ ןָא ןשטנעמ .סעשטנערָאּפ יד םורַא טגייל

 ,ןדנוװ יד טנֿפעעצ ,טלעוו עצנַאג יד ןטלָאשעג ,טגירקעג ךיז ןבָאה

 ,רעטיר ַא ןרָאֿפעגנָא זיא'ס זַא ןוא .ןוז רעד ףיוא טמערַאװעג ייז

 ,הכרב ַא לוק ןֿפױא ןגָאז ןעמונעג ,ןרָאװעג ליטש סעקילַאק יד ןענַײז

 יעצ יד .ןשטַײב עגנַאל יד ףיוא סעקרעשטַאּפ עניורב יד קידנלייצ

 ןבָאה רעדילג ּוװ ,ללח רעד ,רעדילג עטלױֿפעצ יד ,ןדנּוװ עטנֿפע

 ,הֿבדנ ַא ךָאנ רעײגַײברַאֿפ םוצ ןסירעג ךיז טָאה ץלַא ,ןַײז טֿפרַאדעג

 ,עקילייה יד ןוֿפ ןעמענ יד הׂשעמ תעשב קידנענעכערסיוא

 ןטכָאלֿפעג טָאה רע .יכדרמ ןסעזעג זיא סעקילַאק יד ןשיווצ

 רעד םורַא ןרער טכַא .הרונמ ַא ןוֿפ ןרער יװ סעקרעשטַאּפ ענַײז

  צלַא ןוֿפ יו ןעזעג טשינ .רעקניל רעד םורַא טכַא ,טנַאה רעטכער

 ןוֿפ ןציּפש ןרעױט עטבעװעגסױא םיא וצ ךיז ןסַײר ןעלקניוו

 : | .תואמוט

 ןקע עלַא ןוֿפ ןעמוקעג ,רעטנענ טקורעג ךיז ןבָאה ןציּפש יד
 ,ןקָאלג ערעייז טימ טֿפול יד טלסײרטעגֿפױא ,ערעניד ,עניד ,טָאטש

 טָאה יכדרמ .געוו ןֿפױא ןֿפָארטעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,ןעגנולשעגנַײא

 רעדעי ןיא סָאװ ,הולא ץוצינ םעד ןַײז ןקתמ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ןוא ןעקנוֿפ יד ןעוװועג ףרצמ ,שרוש ןַײז וצ ןביוהרעד םיא ,האמוט

 "עג ךיז ןרער יד רעביא ןסקַאװעגסיוא ןענַײז תויתוא עקידרעַײֿפ
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 ןיא יו ,רעביט ןליטש םעד ןיא טלגיּפשעג ךיז ,ןשָאלעג ךיז ,ןדנוצ

 .לגיּפש םענעטנַאילירב ַא

 -עצ רעקרַאטש ךיז ןבָאה ןרער יד רעביא תויתוא יד זַא ןוא
 ַא וצ דניק ַא יװ ,ףוס-ןיא ןוֿפ טכיל םוצ ןגיוצעג ךיז ,טרעקַאלֿפ

 ,ןגיובעגסיוא ךיז ,ןעגנוצ עטילגעצ סַײװ יוװ טרעטַאלֿפעג ,ןעמַאמ

 טימ עדעי ,רעטצעל רעד טימ רער עטשרע יד .,ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז

 ,בייהנָא ןטימ ףוס רעד ,ףוס ןטימ בייהנָא רעד ,ןירָאטרֿבח ריא

 ,ליוק םעד טימ ףיונוצ ךיז טמוק םַאלֿפ רעד יו טקנוּפ ,אֿבקונו ארכד

 יד ןוֿפ "ה, יד טָאה סָאד .ןייועג ַא טרעהרעד ךיז טָאה טלָאמעד

 ןסירעג ךיז ןרער טכַא עטייווצ יד ןוֿפ "ןונ, יד ,ןרער טכַא עטשרע

 ןייק ךיז ןוא שינעקנעב ןוֿפ טרעמָאיעג ,רערעדנַא רעד וצ ענייא

 עטשרע יד ןוֿפ םירכז יד לַײװ ,ןעמוקֿפױנוצ טנָאקעג טשינ לָאמ

 יד ןוא עטייווצ יד ןוֿפ תוֿבקנ יד טימ ןטֿפָאהַאב ךיז ןבָאה ןרער טכַא

 רעד ןוֿפ ,שרוש ןוֿפ ןעמוקעג זיא ,ןגיוצעג ןבָאה ייז סָאװ ,הקיני

 "וצ ךיז ,רעדנוזַאב רער רעדעי ןיא טמָארטשעגנַײרַא ,"ןונ , ןוא *ה,

 ןטימ סנייא טרעו רעטומ ַא יו ,סנייא ןרָאװעג ,ייז טימ ןסָאגעגֿפױנ

 | .ןרעו ןריובעג ףרַאד סָאװ דניק

 ַא ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ןעגנוצ עטילגעצ סַײװ יד רעביא

 ןיא ןגיובעגסיוא ךיז ,תויתוא ענעמווושעצ קיצנַאװצ ןוא ייווצ הרוש

 ןֿפרָאװעגּפָארַא יכדרמ טָאה .ןײטשריֿפַאס יוװ יולב ,דָאר קידרעַײֿפ ַא

 -טע ןוא דרע רעד וצ םינּפ ןטימ ןלַאֿפעג קערש סיורג ןוֿפ ,ךיש יד

 | ;טרזחעגרעביא לָאמ עכעל
 .ה"בקהב דחא רֿבד אוה לּכח ,הׂשעמו רוביד ,הֿבשחמ ---

 רעדנַא ןַא טלײשעגסױרַא ךיז טָאה דָאר ןקידרעַײֿפ םעד ןוֿפ

 -רעד טָאה לָאצ רעייז זַא ןוא .סרעדנַא ןַא רעדיוו ןרעדנַא ןוֿפ ,דָאר

 עכעליולב ןֿפרַאװ ,ןרעטיצ ןביוהעגנָא רעדער יד ןבָאה ,ןעצ טכיירג

 -מורַא ,טָאג ןזיוװַאב ךיז טָאה ךיור ןטכידעג ַא ןוֿפ ןוא רעַײֿפ רעקיטש

 | ,םיֿפרׂש טימ טלגנירעג

 רעד ,געוו ַא טכַאמ ,ןרעױט יד טנֿפע ,שודק ,שודק ,שודק ---

 לגילֿפ יד טימ טשטַאּפעג םיֿפרׂש יד ןבָאה -- !טמוק רעקיטכעמלַא
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 רעקרַאטש סָאװ ןוא ,רתֹּכ םעד רעביא סָאװ ,* רונד ארהנ .םעניא

 ןבילבעג ,ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה ןרעטש רעמ ץלַא ,טשטַאּפעג ןבָאה ייז

 יד טכַאמעג רעֿפיט ןוא רעסערג ,רעדער עיולב יד ןשיװצ ןעגנעה

 וצ טקרַאטשרַאֿפ םיֿפרׂש יד ןוֿפ שינעקנעב סָאד ךיז טָאה .הציחמ

 רעד וצ ,ףוס ןייק טָאה סָאװ ,ביײהנָא ןייק טָאה סָאװ ,טייקיטכיל רעד

 ."ןיַא, זיא ףוס ריא סָאװ ,בייהנָא ריא סָאװ ,טייקיטכיל

 ..שודק ,שודק ,שודק --

 ןוֿפ טרעהעג טשינ ןוא טרעהעג ךיז טָאה --- ?וטסיב רעוו ---

 טגיורקעג ךיד שטנעמ רעד טָאה סָאד -- םורד ,ןוֿפצ ,ֿברעמ ,חרזמ

 טכַאמעג ךיד ,ןצילב ןוא ןרענוד ןיא טצוּפעגסיוא ךיד ,טָאג ַא רַאֿפ

 ,..רוד ןטרעֿפ םעד זיב רטונו םקונ ַא רַאֿפ ,"ןונחו םוחר לא; ןַא רַאֿפ

 טכַאנ ןוא גָאט זַא ,טדערעגנַײא ריד ,רעדילג ענַײד ןטסָאמעגסיוא

 טימ ,וד וליֿפַא ןוא ?רעװ ,וטסיב רעוו .הריש ןעגניז ריד ןעמ ףרַאד

 םעד ןזיילסיוא טלָאװעג טסָאה סָאװ ,טנעה ןוא סיֿפ עקיטולב ענַײד

 ןַײד בעל ןַײד ?וטסיב רעו ,טולב ןגייא ןַײד טימ דניז סנשטנעמ

 יד ןוֿפ תוֿברוח יד ףיוא ןצעזַאב טלָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,תונמחר

 רעביא טנַײה זיב ךָאנ טלגָאװ ןוא רעטעג ענרענייטש ןוא ענרעצליה

 רעוו ָאט .רעטעג יד יוװ ךעלגנעגרַאֿפ ױזַא טקנוּפ זיא ,טלעוו רעד

 טָאג ַא סָאװ ,סָאד ,םיׂשעמ ענַײד ןוֿפ עטסנעש סָאד וליֿפַא ?וטסיב

 יו רעמ טשינ ךיוא זיא ,* םינונז תשא ןַא ךיז וצ טרעטנענרעד טָאה

 -עגייא רעד ןוֿפ ךירק ,ךיז עשטרָאק ?וטסליװ סָאװ ָאט ,ךעלשטנעמ

 טניורקעג טָאה ,החורס הּפיט יד ,שטנעמ רעד ןעמעוו ,וד ,טיוה רענ

 זַא ,סייו ,םילשורי -- םיור ןוֿפ ןכַאמ ןסייהעג ךיד ,טָאג ַא רַאֿפ

 -- -- -- -- טײגרַאֿפ ,טײגרַאֿפ גָאט ןַײד ,ןגָאלשעג טָאה העש ןַײד
 טאפ טאטאשהפ = טסאהשוה = טגעפאמאה - טאהההו=פ = םאטשמאה = ףאמממתמ)  (תת80/0 = םעקעאמהמ  ועאקסמאפ - ?םסמאתתה = ןעמעמפאה - טקאהאמא - םתממססתת) - םתתתמתתס !קעאתממ) - !םסאהההמ (אתמהאפ הנס

 ןוֿפ ןלַאװ יד .ןשעל ןעמונעג ךיז טָאה למיה רעקידרעַײֿפ רעד

 ןדעי ןריובעג ןרעװ סָאװ ,םיכָאלמ יד :ףירגַאב רעשיטסימ ַא .ךייטרעייפ *
 ןרעװ ןוא ךייט ןיא לבוט ךיז ןענייז ,לוכיבכ ןרַאפ הריש ןעגניז ,ןגרָאמירפ
 | .ורפנסַאג ('א עשוה) 5 --- .סיוא
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 ,ןבייל עקירעגנוה יו טמורבעצ ךיז ,טליּפשעצ ךיז ןבָאה רונד ארהנ

 ןעמוװשעגנָא ןענַײז סנקלָאװ רעקיטש .םורַא סָאװ ץלַא טנערברַאֿפ

 סנקלָאװ יד ןשיװצ ןוא שינרעטצניֿפ ַא טגָאיעגנָא ,ןטַײז עלַא ןוֿפ

 -נָא ךיז .רעטשלחרַאֿפ ַא ,רעכיילב ַא עשטיא 'ר ןגָארטעג ךיז טָאה

 -יובעג ַא ןעַײרד ןיא ,רענעסקַאװַאב ַא ,ןעלעדנעמ 'ר ַײב ןטלַאהעג

 וצ ךיז ןקוק ,ןֿפױל ייז יו ,ןעזעג טָאה יכדרמ .טײקטלַא ןוֿפ רענעג

 יז טלָאװ ןעמ יו ,עטכשוחרַאֿפ ,ענעגָאלשרעד ןֿפױל ,םוא טשינ לָאמ

 ןעיאו רוחב ןטימ ןימוי-קיתע םעד ,ןבירטעגסױרַא ּוװ ץעגרע ןוֿפ

 ,ףוס-ןיא םוצ תומוערּת טַאהעג ,טנייוועצ ךיז יכדרמ טָאה -- המחלמ

 ךיז ןגָארט ןטַײז עלַא ןוֿפ יו ,ןעזעג ןוא ןרערט ןיא ןעגנַאגרַאֿפ ךיז

 ּוװ ,ץַאלּפ ןקידיל ַא טימ לדיימ ַא וצ ןקיש ייז .סעקילַאק םיא וצ

 וצ-ןקיש ,םיא טימ ןָאט ףיטש ַא לָאז יז ,ןעוועג זָאנ ַא לָאמַא זיא'ס

 ןייק זיא רעגניֿפ ןוֿפ וו ,ךעלטנעה עטנקירטעגסיוא טימ לדיימ ַא

 ,טלבמָאבעג ךיז ןבָאה ןכָאנק ענעסקַאװרַאֿפ ,עניד זיולב ,ןבילבעג רכז

 ךָאנ ןָא-ןעמוק ,סעטכַאלּפ יד ןבייה ,ןעיירד ךיז ךעלדיימ יד ןעמענ

 יד טימ וצ-ןּפַאלק סעקילַאק יד .טנעה יד רַאֿפ ךיז ןעמענ ,ךָאנ ןוא

 -ןּפַאכ ,ןיכדרמ םורַא-ןעלגניר ךעלדיימ יד ןוא סעילוק יד טימ ,טנעה

 .רעלענש ,לענש ,ןעיירד ךיז ןעמענ ,ןערמעט .,ןענעלַאדגַאמ ןַײרַא

 ןָא ןרערט זיב םיא ןרעטַאמ ,ףױרַא םיא ףיוא לָאמ ַא טימ ןלַאֿפ

 .ןגיוא יד טנֿפעעצ ןוא ןָאטעג יירשעג ַא יכדרמ טָאה .רעהֿפוא

 יז יוװ ,ֿפָאלשעגנַײא סיֿפ יד .ריט רעד ַײב ןסעזעג זיא רע

 ךיז טָאה רע .ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה סע .ענַײז ןעוועג טשינ ןטלָאװ

 זיולב ,טקנעדעג טשינ ,טמולחעג טָאה םיא סָאװ ,ןענָאמרעד טלָאװעג

 "עג ןבָאה סיֿפ יד .טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע .טייקדימ ַא טליֿפעג

 טזָאלעג ךיז רע טָאה רעקידעקניה ַא ןוא סעקליּפש טימ יוװ ןכָאטש

 -נעל ַא טזַײרּפשעג ױזַא טָאה רע .רעמיצ ןרעביא קירוצ:ןוא-ןיה

 טקוקעג גנַאל ,שיט םַײב טלעטשעגּפָא לָאמ ַא טימ ךיז ,טַײצ ערעג

 רֿפס :טנעיילעגרעביא לָאמ עכעלטע ןוא לרֿפס טנֿפעעצ ַא ףיוא

 ןרָאװעג טשינ .םולח ןצנַאג םעד ךיז רַאֿפ ןעזרעד טָאה רע .ראוֿפמ

 ןעמונעגמורַא םיא טָאה רעיורט רעליטש ַא זיולב ,טשַארעגרעביא
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 -עג ךיז ,טגערעגֿפױא טשינ ,ןָאטעג ייו טשינ .,ץרַאה'ס טליֿפעגנָא

 .ןעלקיװֿפױא ןוא םיא םורַא ןעלקיוו ןייא ןיא ןטלַאה

 -ֿפױא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ סָאװ רַאֿפ ,ןרָאװעג רָאלק זיא םיא

 טשינ ןבָאה ,ךוּת םעַײנ א ןבעל םעד ןבעגעג ,ןטלעוו טלסיירטעג

 דימלּת ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה דימּת .םיֿבתּכ ןייק ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא

 !ױזַא טוג ןוא ,ןיבר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןבירשעג ,םידימלּת יצ

 .יקינָאלַאס ןיא טקורדעג ,ראוֿפמה רֿפס םעד ןעמונעג טָאה רע

 טָאה תוכַײש ַא רַאֿפ סָאװ !ןטָאש ַא ןוֿפ ןטָאש ַא !םערָא יו ,םערָא יו

 :עגססס 21168 ַא ןוֿפ טלַאטשעג רעקיטכיל רעד טימ לרוביח סָאד

 "נָא טמוק סָאװ ,איֿבנה והילא -- וכלומ המלש -- 2100 8

 ןרעה טזָאל ,םיור ןוֿפ ןרעיוט יד ַײב טציז השמ זַא ,טלעוו רעד ןגָאז

 ,טָאטש עקידניז יד ןצײלֿפרַאֿפ טעװ רעביט רעד זַא ,טרָאװ סטָאג

 ,ץַאלַאַּפ םעד קערש ןוֿפ טזָאלרַאֿפ רעטעביז רעד סנעמעלק ןוא

 טי יי יי נא א א "יא טא טא א כא טא נא נא א טֿפױלטנַא

 .טּפַאלקעגנָא טָאה ןעמ

 "ריגמז רעד 11 לטיּפַאק

 "עגנַײרַא םיא טָאה לדיימטסניד גנוי ַא .טנֿפעעג טָאה יכדרמ

 -ײלּפ עטלקיװטנַא-טשינ ךָאנ יד ןביוהעג טָאה יז ,ןסַײבנָא טכַארב

 "טע ןעמונעג ריא טָאה'ס ןוא ןקרעמַאב יז לָאז יכדרמ טלָאװעג ,סעצ

 .שיט ןֿפױא ןסע סָאד טלעטשעצ טָאה יז זיב טונימ עכעל

 רעמיצ ןיא טלָאוװ'ס יװ ,קירוצ-ןוא-ןיה טזַײרּפשעג טָאה יכדרמ

 ןטלַאהעג ןיוש טָאה לדיימטסניד סָאד זַא ןוא ,ןעוועג טשינ רענייק

 :טלעטשעגּפָא יז רע טָאה ,ןײגסױרַא .םייב

 ?רעַײֿפ'ס ןטכענ ןעזעג טסָאה ,עדײרֿפ ---

 ?רעַײֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ---

 ?טשינ רָאג טסייוו ---
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 ?טנערבעג ןעד טָאה'ס ---

 ..ףיוה סניבר םעד --

 רעגניֿפ יד טימ טּפַאכעגנָא ךיז לדיימ'ס טָאה --- !עלעמַאמ ---

 -- םירוסי טַאהעג טלָאװ יז יװ ,םינּפ'ס טמירקרַאֿפ ,ןקַאב יד רַאֿפ

 ךָאד טלָאװ .ןעוועג סעּפע הלילחו סח טלָאװ'ס ןעוו !ןַײז טשינ ןָאק'ס

 !טלייצרעד טשינ רָאג טָאה יז ןוא טסּוװעג ,ענעדיי-למעז יד ,ענַארד

 !יאדװַא טסַאּפש יכדרמ -- טלדנחעג ךיז לדיימ'ס טָאה --- ןיינ ,ןיינ

 ןוא רעטסנרע ךָאנ ןרָאװעג יכדרמ זיא -- !טשינ סַאּפש'כ ---|

 .ןעלֿפײװצ ןביוהעגנָא ךיוא ןיילַא

 טנֿפעעג לדיימ'ס טָאה -- סעֿפעג'ס ןשַאװעצ רָאנ לעוו'כ ---

 ןָאק'ס ,ןַײז טשינ ןָאק'ס .ןַײרַא טָאטש ןיא ךַײלג ךיא ייג --- ריט יד

 | !טשינ

 ןוא טײהרעטַײקעצ טשינ ןעגנולשעג .ןסע ןעמונעג טָאה יכדרמ

 -עג טשינ תמא ןַא טימ םיא ךיז טָאה'ס יצ טכַארטעג הׂשעמ תעשב

 !טנערבעג טָאה ףיוה רעד ,.ָאי .טנערבעג טָאה ףיוה רעד זַא ,טמולח

 !רעכיז זיא רע ףדנוצעגרעטנוא םיא טָאה לארׂשי רעסעוורָאב רעד

 -ערב טֿפרַאדעג ?סָאװ ...ןענערב טֿפרַאדעג ,טנערבעג טָאה ףיוה רעד

 -- דלַאב ?רעכיז טשינ זיא רע זַא ,וצ-טיג ןיילַא רע ,סע טסייה ?ןענ

 ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז ,ןסע סָאד ךיז ןוֿפ טקורעגקעװַא יכדרמ טָאה

 סָאװ ,קנַאדעג ןטסנעלק םעד טּפַאכעגֿפױא ןגיוא עטגנערטשעגנָא טימ

 -סױרַא ךיז טזָאלעג טשינ םענייא ןייק ,םיא ןיא טלזעלבעגֿפױא טָאה

 -ַאב טכַאנ ַײב ןטכענ רע טָאה לארׂשי ןסעוורָאב םעד ןוא ...ןשטילג

 עטרעײלשרַאֿפ ַא ןוא ?ןצנַאט ןעזעג רע טָאה ןעלערמעט ןוא ?טנגעג

 ?דמעה ןזיולב ַא ןיא עקשוד ןוא ?סיוש ןַײז ףיוא ןסעזעג .זיא עמַאד

 ַא ןעוועג ןבָאה ץלַא לָאזס יצ טנערבעג טָאה ףיוה רעד ,סע טסייה

 ןיא ןַײרַא זיא ורַאק ףסוי זַא ןוא ?דיגמ רעד ןוא ...ךעלגעמ ?םולח

 וד !ץרא-ךרד ..ןזיװַאב םיא וצ ךיז טָאה ,לייה סיאחוי ןב ןועמש

 ןוֿפ ןשטנעמ ?וכלומ המלש 'ר וצ ,ורַאק ףסוי 'ר וצ ךיז טסכַײלגרַאֿפ

 זַא ,טלעוו רעד ןזיוועג ןבָאה סָאװ ,הלוגס ידיחי ,טינש ןטסטיירב

 אזעדוקו אתירוא ,לארׂשי זַא ,האירב רעד ןוֿפ דוס רעד זיא לארֹעי
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 "וקעגמוא דײרֿפ טימ ןענייז סָאװ ןשטנעמ ,סנייא ןענַײז ,1 אוה ךורב

 ..םשה-שודיק ףיוא ןעמ

 ?וד ןוא

 םיא .טעברַא וצ ןביוהעגנָא רעלענש םיא ַײב טָאה חומ רעד

 ףיוא ןטלַאהעג םיא טלָאװ רע יוװ ,טונימ ַא ףיוא טזָאלעגּפָא טשינ

 ,ןגױלֿפעגנָא לָאמ ַא טימ ןענַײז ,לגיײֿפ תונחמ יװ ,ןעקנַאדעג .טייק ַא

 ךָאנ קידנזָאלרעביא טשינ ,ןדנוװשרַאֿפ ,קירוצ-ןוא-ןיה ןעגנורּפשעג

 עלַײװ עדעי ךיז טָאה טייקטסוּפ רעד רעטניה ןוֿפ ןוא .רוּפש ןייק ךיז

 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רֶע .רעטכעלעג ַא ןוֿפ גנַאלקּפָא ןַא טרעהעג

 רעד ףיוא ןפיוה ןביוהעגנָא ,ץרַאה ענעגייא סָאד טליֿפרעד ,רעטצנעֿפ

 ןוֿפ רעמייב יד ןשיווצ .טקוקעגנַײא ךיז ןוא ביוש רענערױרֿפרַאֿפ

 גנוקנערק ןוֿפ .ןיקסווָארַאמָאק טימ עיצילעֿפ טריצַאּפש ןבָאה ןטרָאג

 טקוק רע סָאװ ,ןטילעג .ןעמעטע וצ רערעווש ןביוהעגנָא יכדרמ טָאה

 ,עקַאט ,ונ .שיט םַײב טצעזעגקעווַא קירוצ ךיז ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד

 סָאד !עדמערֿפדליװ ַא םיא ךָאד זיא יז ?ןָא עיצילעֿפ םיא טייג סָאװ

 -עגֿפױא זיא יכדרמ .טרעהעגֿפױא טשינ טָאה ןטרָאג ןיא רעטכעלעג

 -רָאֿפ יד ןגױצרַאֿפ טָאה ןוא ןדָאל םעד ןכַאמרַאֿפ טלָאװעג ,ןעגנורּפש

 "ןיה ןֿפָאלעג טעמּכ ,ךיג רעמיצ ןרעביא ןעגנַאגעג זיא רע .ךעלגנַאה

 -ֿפױא טָאה רעטכעלעג'ס זַא ןוא .גַײטש ַא ןיא היח ַא יו ,קירוצ-ןוא

 "נײא ךיז ןוא רעמיצ ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג רע זיא ,טרעהעג

 ַא טנֿפעעג ,ךעלגנַאהרָאֿפ יד טקורעגרעדנַאנוֿפ טָאה רע .טרעהעג

 -רַאֿפ יד ןשיוצ טדניװשרַאֿפ לרָאּפ סָאד יװ ,ןעזעג ןוא 2 קישטֿפול

 .רעדיוו ךיז טזַײװַאב ,רעמייב ענעטינש

 -עג ךיז ,ןגָארטעגַײברַאֿפ זַײװסעמסַאּפ ךיז ןבָאה ןעגנוריסַאּפ

 ףיא ןרעטש םעד טרַאּפשעגנָא טָאה רע .ןיכדרמ םורַא טעווערונש

 ,רעיורט ןליטש ַא ךיז ןיא טליֿפרעד ןוא ביוש רענערױרֿפרַאֿפ רעד

 ..עיצילעֿפ ,עיצילעֿפ

 ןעק'מ) סנײא ןענייז טָאג ןוא הרות יד ,לארשי קלָאפיס (ףירגַאב-הלבק)?

 | .רעטצנעפ א ןיא לרעטצנעפ ַא ? -- ,(ןלייטעצ טשינ יז
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 ןכָאטשעגכרוד ,םישדק-ישדק ןיא ןַײרַא ןיא רעטבילעג ןַײד

 ,,,טולב ןיא ןעײגרַאֿפ רימ ןוא תכורּפ סָאד

 .ײעיצילעֿפ ,עיצילעֿפ

 ?סָאװ זיא ,ןערטַאּפָאעלק רַאֿפ רענעש לָאמ טנזיוט טסיב זַא ןוא

 !ןַײז טשינ וטסעוװ בַײװסבעק ַא ,עקרּתסא ןַא ,עקינָארעװ ַא יו רעמ

 ייעיצילעֿפ ,עיצילעֿפ

 ?ןַײרַא שדקמה'תיב ןיא ןטבילעג ןייד טקישעג וטסָאה סָאװ וצ

 ,ריד רעביא ,טולב ןיא ךָאד רימ ןעײגרַאֿפ ריד רעביא ?סָאװ וצ

 ...עיצילעֿפ

 .ךייוו .,ןייוו

 | ,אןייוו ,ןייוו

 ..ענַײמ רעטסעוװש עכעלקילגמוא ,עיצילעֿפ עמערָא

 ןיא טדיז םיאיֿבנ יד ןוֿפ טולב סָאד ,רימ ןיא טכָאק טולב ןַיַײמ

 ריד ןוֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,ןרָאװעג זיא ריד ןוֿפ סָאװ ,עז ךיא ןעוו ,רימ

 ..טכַאמעג

 .יירעטסעווש

 רעזדנוא רַאֿפ ןעמענ המקנ ןלעװ רימ ,ןגַײװש טשינ ןלעװ רימ

 ..תועינצ ןַײד רַאֿפ ,טייקנייש ןַײד רַאֿפ ,טולב

 | ?עטסכַאװש יד ןענַײז רימ

 רעדַײלש ַא לָאמ ןייא ןיוש ןבָאה עטסכַאװש יד ,רעטסעווש ןָאי
 םעד זיב ךָאנ ןָאק יז ןכלעוו ןוֿפ ,רעטנָאלּפ ַא טלעוו רעד ןָאטעג

 .ןרעװ רוטּפ טשינ גָאט ןקיטנַײה

 | ...ךיד טסיירט ,רעטסעווש ,ךיד טסיירט

 -ילעֿפ ןייא טשינ םורַא ךיז טּפעלש סנימלע-תיב עשידִיי רעביא

 . ןיא חישמ זַא ,תואיֿבנ טגָאז ,עטקידיײלַאב ַא ,עלהרׂש ןייא טשינ ,עיצ

 ןלעװ רימ זַא ןוא .ןתח ריא ףיוא ,םיא ףיוא טרַאװ ,ןעמוקעג ןיוש

 ַא יצ ,עלהרׂש ַא טעװ ןגָארטרעבירא ןענָאק טשינ ןַײּפ םעד רעמ

 ןיוש רעמ ךיז לָאז יז ,טלעוו יד ןלױנקרַאֿפ ױזַא ַײנ סָאד ןוֿפ םירמ

 | ףרעטנָאלּפֿפױא ןענָאק טשינ לָאמ ןייק
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 ןַײד רַאֿפ ,טייקנייש ןַײד רַאֿפ ,עיצילעֿפ ,טולב רעזדנוא רַאֿפ

 .יתועינצ

 יה ,עיצילעֿפ

 ןיא ןעמוקעג םיא זיא לַארטש ,רעמיצ ןוֿפ סיױרַא זיא יכדרמ

 .ןעגנוטַײצ לקעּפ ַא טימ ןַײרַא םינּפ

 .ךעלמייה טשינ רָאג זיא עשרַאוװ ןיא ---

 ? זיא סָאװ --

 5"יבנַארָאּפ רעירוק, םעד טֿפױקעגּפָא טָאה גרעבנָארק טַײצ ---

 ַא טנֿפע ןעמ סָאװ .ןעמענ טשינ ןַײרַא טנַאה רעד ןיא םיא ןעמ ןָאק

 -יימ ןקַאילָאּפ .ןדִיי ןוא ןדִיי -- הרדס עקיבלעז יד ץלַא טייג טַאלב

 ַא טימ ןבָאה ?סעשזַאשטַאלַאכ; ערעטצניֿפ יד זַא ,םּתסה ןמ ןענ

 ךיז עקיטשרוד ןוא ,קיטסַײג ןענַײז ייז םערָא יו ,ןעזעגמורַא ךיז לָאמ

 -גַײנ ןוא ןַײנ ,תומהב !רוטלוק רעשיליוּפ רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא

 ילוּפ יוװ ךַאז ַאזַא יצ ,טשינ ןסייוו ןדִיי עשילױּפ ןוֿפ טנעצָארּפ קיצ

 !אצמנב רָאג זיא רוטלוק עש

 +ןטילעמרַאק יד ַײב השרד סוװָארטסַאי וצ ריא טגָאז סָאװ --

 ןוא ןגָאז וצ סעּפע יבַא ןֿפורעגנָא ךיז יכדרמ טָאה -- ?5 ָאנשעל ףיוא

 .הֿפירׂש רעקיטכענ רעד ןגעוו ןגערֿפ םיא לָאז רע יצ ,טֿבושיעג ךיז

 --- לסקַא ןַא טימ ןָאטעג בייה ַא לַארטש טָאה -- ,ונ ,סַײנ ַא --

 -ַאק !טנשרדעג ןרָאי ַא רַאֿפ ךָאנ ענַאהַאק טָאה הרוּת עקיבלעז יד

 "רַאװ רעד ךָאנ וצרעד ,ֿבר ַא זַא רָאנ ,ךיא ײטשרַאֿפ רעבָא ןענַאה

 -לעז'ס ןהנעט ןעמענ היֿפונּכ רעד טימ ,ךיא ןיימ סלעזיימ 'ר ,רעוועש

 -עגנָא לַארטש טָאה -- !ךשֿפנ הממ .רַאֿפעג םעד ןיא ךיא עז ,עקיב

 -עגסױרַא סעּפע ןטרָאד ןוֿפ טלָאװ רע יו ,ןעגנוטַײצ יד ףיוא ןזיוו

 זיא ,דנַאלרעטָאֿפ סֿבר רעװעשרַאוװ םעד זיא ןלוּפ ביוא --- טנעייל

 וצ ןעמוק הלילחו סח לָאז'ס ביוא ןוא ,סֿבר רעװקסָאמ םעד דנַאלסור

 א * -- .עשרַאװ ןיא ,ןעגנוטייצ עכעלגעט עשיליוּפ עטסטלע יד ןופ ענייא

 רעד ןשיװצ) עשרַאװ ןיא סַאג ַא* -- .ןליוּפ ןיא רעלוּפַאּפ ,ןטסירק ןופ הטיש

 ' .(רעשייוג ןוא טנגעג רעשידִיי רעקילָאמַא
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 ןייג ,םיאנוׂש-םד ןרעוו ךיז םינבר עדייב יד ןֿפרַאד ,סיוטשנעמַאזוצ ַא

 -ַאּפ ַאזַא טריֿפעג ןָא דימּת ןוֿפ ןטלָאװ ןדִיי ןעוו .ךעטשרעסעמ ףיוא

 ףבילבעג טשינ רכז ןייק ןיוש טציא זיב ייז ןוֿפ טלָאװ ,קיטיל

 -רעד זיא ? יקסלָאּפָאלעיװ ַאיבַארגרַאמ רעד וליֿפַא ,רעמ טסֿפרַאד

 םוצ םיא טָאה רעוו ,ענליוו ןיא ןעוועג זיא רעסייק רעד זַא ןוא !ןגעק

 עשיליוּפ עטסערג יד ןוֿפ רענייא !ץעינידָא ?םיחֿבש ןעגנוזעג ןטסניימ

 רע ּוװ ,ריש ַא רעסייק םעד דוֿבכל ןבירשעגנָא טָאה רע !סרעטכיד

 -לָאקוק סור םעד וליֿפַא ,םזיטָאירטַאּפ ןיא ןעמעלַא רעביא טגַײטש

 םיליּכׂשמ ערעזדנוא סָאװ ,לכׂש רעד זיא ּוװ ,ךיד ךיא גערֿפ ,ונ !קינ

 ךיז ןֿפרַאד ןדִיי רימ ,יכדרמ ,ןיינ ?ןקַאילָאּפ יד ןגַײטשרעביא ןליוו

 ןָאטעג ךַאמ ַא רענעדירֿפוצ ַא רעטלַא רעד טָאה -- !שימ טשינ

 .ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןוא ןעגנוטַײצ לקעּפ ןטימ

 ,םינּתוחמ ,ןלַארטש ןוא רעטָאֿפ םעד ןעזעג ךיז רַאֿפ טָאה יכדרמ

 -נוא זיא דרעֿפ'ס ,1821 ןיא טנַאיװָארּפ טלעטשעגוצ רעטָאֿפ ןַײז טָאה

 טָאה אנוש רעד ןעוו ,' עילָאװ ַײב ןרָאװעג טעגרהרעד םיא רעט

 ןדִיי ,ןיזמוא ןַא זיא'ס ,טַײרש רע ?לַארטש ןוא .עשרַאװ ןעמונעג

 עכעלטע ןיוש ןעמ טָאה טלעג ןַײז רַאֿפ ןוא ,ןשימ טשינ ךיז ןֿפרַאד

 ,דנַאלסיוא ןוֿפ 5 טכלומעגרעבירַא ןסקיב טרעדנוה

 -נעגניז זיא טנַאה רעד ןיא שיװרעדעלֿפ ַא טימ לדיימטסניד ַא

 ןגיוװשטנַא ,סָאבעלַאב םעד ןעזרעד טָאה יז ,ריט ַא ןוֿפ סיױרַא קיד

 ,טלעטשעגּפָא יז טָאה לַארטש .קירוצ ףיוא ןייג ןעמונעג ןוא ןרָאװעג

 | ?ךָאנ טֿפָאלש םַאדַאמ יד --

 - ,ריצַאּפש ַא רַאֿפ ןעגנַאגעג זיא םַאדַאמ יד --
 | ?ןײלַא ---

 ..עיבַארכ ןטימ ןעגנַאגעג זיא םַאדַאמ יד ---

 רע .ןרָאװעג טשינ זיא םינּפ סלַארטש ףיוא טײקנדירֿפוצ יד

 ןוא טצענעגעצ ךיז ,ןגיוא יד רעגניֿפ ייווצ טימ ןבירעגסיוא ךיז טָאה

 ,1863 ברצ ,עיצַאּפוקַא רעשירַאצ רעד רעטגוא רעטלַאװרַאפ רעשיליוּפ-*
 | ,טלגומשעג * -- .עשרַאװ קע ' -- .ןדִיי טציטשעג טָאה
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 -צרוק ַא ַײב יוװ ,טייקדימ עּפמעט ַא טגיילעצ ךיז טָאה םינּפ ןרעביא

 .טסוהעגּפָא טָאה רע .ןלירב יד סיוא-טוט רע ןעוו ןקיטכיז

 !יקסווָארַאמָאק יוג רעליווװ ַא --

 "עג ךיז יכדרמ טָאה -- ?שיֿפ עשידִיי ביל טָאה רע ,סָאװ --

 .ןרָאװעג טיור זיא ןוא ,ןכָארקרַאֿפ זיא רע זַא ,טּפַאכ

 -עג ךיז לַארטש טָאה -- ?שיֿפ עשידִיי ?ביל רע טָאה סָאװ ---

 ?שיֿפ עשידִיי ביל טָאה רע זַא ,וטסייוו ןַאװ ןוֿפ --- עטַאװעמּת טכַאמ

 סעּפע טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד טימ ןעמונעגכרוד ןיכדרמ טָאה רע

 ,ןֿפלָאהַאבמוא ןוא ןיד טכַאלעצ ךיז ,ןעניֿפעגסיױא םיא ןוֿפ טלָאװעג

 -רענעד טָאה סָאװ ,סעשלגױוֿפ סעּפע ןעוועג זיא רעטכעלעג ןיא ןוא

 ,טריוו

 -יטש ,טסָארֿפ ןוֿפ עטמַאלֿפעצ ַא ןעמוקעגרעטנוא זיא עיצילעֿפ

 וצ ןגָארטעגרעטנוא יז ןוא טנַאה סנַאמ םעד ןָאטעג ּפַאכ ַא שירעֿפ

 ;קַאב ריא

 ?טלַאק --

 ריא ןעמונעג רע טָאה --- ?עיבַארכ םעד טזָאלעג וטסָאה ּוװ ---

 םינּפ טלַא ןַײז ףיוא ןשטיינק יד ןוא טעלגעג יז ,רענַײז ןיא טנַאה

 .תועט ַא טָאה רע זַא ,ןיכדרמ טגָאזעג ,טלכיימשעג ןבָאה

 ,טסָאּפ יד רעביא-טקוק ,עדנַארעװ רעד ףיוא זיא רע ---

 ?ןסיבעגרעביא ןיוש טָאה רע --
 ,ןיינ --- 

 | .ןֿפורנַײרַא םיא ךיא לעוװ ---

 יוצ סַאג רעד וצ טציז רע ?וטסייג ווו .טוג ---

 -טעלב-ןטרימ ןוֿפ יו ,חיר םעניד ַא טמעטעעגנַײרַא טָאה יכדרמ

 -עג טשינ רעמ ךיז ,ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה עיצילעֿפ סָאװ ,ךעל

 .זױהרעדָאֿפ ןוֿפ סיױרַא זיא ןוא ןיילַא טליֿפ

 ןעגנַאהעג ,םעטָא םעד טּפַאכרַאֿפ ,טלדיֿפעג טָאה טסָארֿפ רעד

 .עטַאװו עטלווירדעצ יװ ,רעזַײה יד רעביא ,רעמייב יד רעביא

 רעמ ,עקשזעטס ענעטָארטעגסיױא ןַא טימ ןעגנַאגעג זיא יכדרמ
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 ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טכַארטעג ןוא ןעיצילעֿפ טקידלושַאב טשינ

 ,בַײװ גנוי ַא טמענ ןַאמ רעטלַא ןַא יוװ ךַאז ערעסואימ

 קעז-םיתילט יד ,ןענװַאד ןוֿפ ןֿפָאלעג ןענַײז ןדִַיי עטהגאדרַאֿפ

 -ַאק-רעטניװ יד ןיא טעילוטעגנַײא רעמינּפ יד ,סמערָא יד רעטנוא

 טָאה זָאנ רעד רעביא זיב ץלָאה ךעטרַאֿפ ַא טימ ענעדִיי ַא ,סעטָאּפ
 -רַאֿפ יד טימ רעצלעה יד ןטלַאהעגוצ ,געוו ַא יינש ןיא ןטָארטעגסיױא

 לבלעװעגיזַײּפש ַא ןוֿפ .טצכערקעג ןוא טלעק ןוֿפ רעגניֿפ עטמירק

 ןיא ןטלַאהעג ,םערָא ןרעטנוא קַאז:תילט ַא טימ דיי ַא סױרַא זיא

 ןיא רעגניֿפ ץיּפש יד טימ טּפַאלקעג ,טיורב טלטַײבעג ַא טנַאה רעד

 רע סָאװ ,רענעדירֿפוצ ַא ןוא ,ןקַאבעגסיוא זיא'ס יצ ,ןַײרַא םעדָאב

 טָאה ,ץירג רעסייה רעד ןיא טיורב ששירֿפ סָאד ןקָארבנַײרַא טעוװ

 ,םײיהַא לכיימש ַא טימ טזָאלעג ךיז רע

 טנעה ןעמונעגּפָא ןיכדרמ ַײב טָאה טײקכעלגעטלַא עקימורַא יד

 בלַאה טלָאװ רע יװ ,טלעטשענגּפָא עגר ַא ףיוא ךיז טָאה רע .סיֿפ ןוא

 ןעגנוריסַאּפ עקימורַא יד רעטנוא ןוֿפ ןוא ,םולח ַא ןוֿפ ןעמוקעגֿפױא

 ;טצילבעגרעֿפַא טָאה

 ?סָאװ זיא ,ונ ?סָאװ זיא ,ונ

 ,ןשטנעמ ןטימעגסיוא ,ךעלסעג עקיטַײז ךרוד ןעגנַאגעג זיא רע

 .ףיוה ןֿפױא ןָאט קוק ַא סנטַײװ רעד ןוֿפ טלָאװעג

 !ימדרמ ,םכילע םולש --

 א םענעֿפָאש ַא ןיא טֿפַאש יאמש ןענַאטשעג זיא םיא רַאֿפ

 -יז ןעוועג .רענלָאק ןטיירב ןטימ רעטוֿפ ןֿפױא טקוקעג טָאה יכדרמ

 ַא ַײב ןעמונעגוצ ,טֿפױקעג טשינ רעטוֿפ םעד טָאה טֿפַאש זַא ,רעכ

 טָאה רעטָאֿפ רעד יװ .,טנָאמרעד ךיז ןוא טנעצָארּפ רַאֿפ הררׂש

 ,טשטַאּפעגסיױא לָאמ ןייא ןיאמש

 ?קצָאק ןיא גנַאל ןיוש ריא טַײז ---

 -תיב ןיא ןיבר םַײב טכוזעג ךיד בָאה'כ .ןָא ןטכענ ןוֿפ --

 ?ּווװ ,ךיז וטסניֿפעג ּוװ .שרדמה

 ?ףיוה ןיא ןיוש ןעוועג טַײז ריא --

 ..ןעשטיא 'ר טימ ןעזעג ןיוש ךיז בָאה'כ ,ןעד יוו --
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 יכדרמ טָאה -- ?רעַײֿפ ַא ןעוועג ןטכענ ,ךיז טכַאד ,זיא'ס --

 | .ןָאטעג גערֿפ ַא םּתס

 !טנערבעג טָאה טכַאנ עצנַאג ַא !הֿפירׂש ַא טסייה סָאד .,.ששַּפ ---= |

 טשינ טָאה רע .ןגױא יד ןיא ןרָאװעג קיטכיל זיא ןיכדרמ

 טגערֿפעג ןוא תוכַײש ַא םיא טימ } טָאה רעַײֿפ סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא

 :ןַײרַא טלעוו רעד ןיא
 ?ןרָאװעג טנערבעגּפָא ןצנַאג ןיא זיא ףיוה רעד ,סע טסייה ---

 ןיא טֿפערטַאב ןדָאש רעד .טערב ץנַאג ןייק ןבילבעג טשינ --

 !רעטנזוט ערעווש יד

 ?הרוּת-ירֿפס יד ןוא --

 ?וטסניימ סָאװ ---

 ?טעװעטַארעג הרוּת-ירֿפס יד שטָאכ ןעמ טָאה ---

 ,םלוע-תיב םעד רעטניה הררׂש םַײב טנערבעג ךָאד טָאה'ס --

 ןעמ יו ,ןגיוא רָאּפ ַא טנֿפעעצ יכדרמ טָאה --- ?רָאג ױזַא ---

 -- ּפָאק ןרעביא ןָאטעג ּפַאלק ןקרַאטש ַא ַא לָאמ ַא טימ םיא א

 ..יוזַא

 .טלכיימשעג יַאמש טָאה !טניימעג ןעד וטסָאה סָאװ ---

 ןרעטש ןטימ ןָאטעג שטיינק ַא יכדרמ טָאה -- ...טשינ רָאג ---

 ריא טַײז ,ריא טגָאז ,ןטכענ ...ריא טַײז ןעוו --- ןרױלרַאֿפ ךיז ןוא

 / ?דלַאװ ןיא ךיז טרעה סָאװ ?ןעמוקעג

 טלַאה עמַאמ יד ןוא !ךָאד טסייוו ,עטַאט רעד יוװ ,עטַאט רעד --

 רעד ןיא ןַײז ךעבענ זומ עליכדרמ ריא סָאװ .,ןענייוו ןייא ןיא
 עלַא ןיא ןכוז ןעמונעג רע טָאה --- ווירב ַא ריד רַאֿפ בָאה'כ .דמערֿפ

 לע ,גָאז ,טלעג ןיא ךיז טסקיטיינ וד ביוא ןוא ,ַאנ -- סענעשעק

 .ןבעג ריד ךיא

 םעד ןסירעגֿפױא יכדרמ טָאה --- ?ןעיורטעג רימ טעוװ ריא --

 ןיא טגײלעגנַײרַא םיא ןוא ןעוועג ֿבשיימ ךיז ,ןענעייל םוצ יװ ווירב

 | .ענעשעק-םעזוב רעד

 ןבָאה -- !לסקעו רעטסטנַארק רעד זיא טרָאװ ַא סנטַאט ןַײד --- |
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 ,טַײצ רשֿפא טסָאה -- טליּפשעצ ןטֿפַאש ַײב ןגיוא עניילק יד ךיז

 ?יכדרמ

 | ?ןעד זיא סָאװ ---

 ןיא ןַײז ךיוא ףרַאד'כ .ןדיירכרוד ריד טימ ךיז ליוו'כ ---

 .וצ ךימ ריֿפ ,טַײצ טסָאה וד ביוא זיא .? דנָאס

 םיא טָאה יַאמש סָאװ ,טיײקירעגַײנ יד .ןעגנַאגעגטימ זיא יכדרמ

 ,סעיצַאניבמָאק רועיש ַא ןָא ןֿפורעגסױרַא ,ןסקַאװעג זיא ,ןלייצרעד וצ

 "ומ יד יװ ןרעה טשינ ןָאק רעכלעוו ,רעטָאֿפ ןרַאֿפ ןקָארשעג םיא

 סָארדרַאֿפ ןוֿפ טלדיז ,דלַאװ ןרעביא ןיילַא רענייא טֿפױל ,טנייוו רעט

 זיא יקצעבַאט הררׂש ןַײז זַא ,רעטנוא טייג רע זַא טליֿפ ,םירעיוּפ יד

 ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,טֿפַאש יַאמש ,יַאמש ןוא .ןעגנַאגעגרעטנוא ןיוש

 ןסַײװ ַא ןיא ןייג ףרַאד ןעמ זַא ,ןעגנורדעג סע זיא ןענַאװ ןוֿפ ,ןגערֿפ

 -לָאק ןצרַאװש ַא :טרעקרַאֿפ רעמָאט --- ךיש עצרַאװש טימ רענלָאק

 ,דנָאס ןיא דימּת טציז סָאװ ,יַאמש רעד טָא -- !?ךיש עסַײװ טימ רענ

 סָאבעלַאב טרעוװ ,טוג ַא ץירּפ רעדנַא ןַא ַײב וצ גָאט ןדעי טמענ

 יי א יא ר נא יא יי הא א א יא א א א א רעביא

 זַא ,שטָאכ ריא טסייוו ?ןבעל עצנַאג סָאד ךיז ןטּפשמ וצ סאמנ טשינ

 ַא דִי ַא ךָאד טַײז ריא ?םיאנוׂש ךַײא ןענַײז ןשטנעמ טימ טלעװ ַא

 -- -- טשינ ,תורישע רעַײא ןוֿפ ןבָאה האנה טלָאז ריא טַײצ זיא ,ריֿבג

 סָאד --- טכַאלעצ קיציּפש ךיז טֿפַאש טָאה -- זַאכ ןַאכ ,ַאכ -- =
 זיא טלעג זַא ,סייוו ךיא !!? ןיצק ןב ןיצק רעד סױרַא ריד ןוֿפ טדער

 ,רעטָאֿפ ןַײד יוװ טיירב ױזַא ןבעל וצ ,ןגעוו טסעד ןוֿפ !ץלַא טשינ

 רַאֿפ גָאטימ ַא ןסע וצ ןביולרעד עקַאט ךיז ןָאק'כ !ןענָאק ןעמ ףרַאד
 סע זיא ,טגָאזעג תמא םעד רָאנ ,ןדליג ןעצ רַאֿפ וליֿפַא ,ןדליג ףניֿפ

 ײלרעַײרד ,ךיד ןענידַאב סָאד ,ןציז סָאד !שינעמוקּפָא ןַא רימ ַײב

 ַא ןיא ןַײרַא רימ ךיא ייג ?ףגָארטרַאֿפ טשינ סע ןָאק'כ -- ןשײלֿפ

 ֿבָאה'כ ןוא ןדליג ַא ןצנַאג ןיא ךימ טסָאק ,ונימולש ישַנֲא ןוֿפ ךיקרָאג

 ,רעטסינימ ןב רעטסינימ (סוחי ןיא ןעקנוטעגנייא) 1? --- .טכירעג ?
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 -רַאֿפ טשינ לָאמ ןייק ךיז ךיא לעװ ,וטסעז ,ןטַאט ןַײד וצ !האנה

 ,עקַאט טסניימ !תוחוּכ ענַײז רעביא טַאטש ַא ךָאד טריֿפ רע ףכַײלג

 קצָאלּפ ןיא ףֶא טשינ ךיז טבייה ?רשוע ַאזַא זיא עטַאט רעד זַא

 ןוא .םיא ןוֿפ רעכַײר ןענַײז סָאװ ןדִיי רעגנילדנעצ ןעניֿפעג וטסעוו

 ?ןֿפלעה רימ ךיא ןָאק סָאװ ,םיאנוׂש טימ טלעוו ַא בָאה'כ סָאװ ,סָאד

 רע ןעוו ,ןכַײלג ַא סרעייז ןעניגרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק ןלעוו ןשטנעמ

 לדרעב ערעטיש ,עיורג סָאד טּפוצעג ךיז רע טָאה --- ָאי !ךַײר טרעוו

 ,רימ ביילג רָאנ .ןצמק ןכעלרעֿפעג ַא רַאֿפ ךימ ךָאד טלַאה ןעמ ---

 ךיא טלָאװ ,ןתח ןשיטַײל ַא ןעלריצ ןַײמ רַאֿפ גירק'כ ןעוו ,יכדרמ

 ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןיילַא ןוא ןטֿפעשעג יד ןבעגעגרעביא םיא

 !ןדייר טשינ ךיא ןָאק ןטַאט ןטימ זַא ,טסײטשרַאֿפ -- -- -- לדנַאה

 ןיא טרעגלַאװעג ןדייז ןַײז יב ךָאנ ךיז טָאה יַאמש זַא ,טסייו רע

 -ַאטשעג ,תוֿפוע ןטכעש ןַײרַא טָאטש ןיא ןדליג ַא רַאֿפ ןרָאֿפעג ,ךיק

 רענייש רעד זיא עטַאט רעד ןוא הררׂש ַא רַאֿפ רעטכַאּפ ַא יוװ ןענ

 -רַאֿפ רע !הקדצ-לעב רעסיורג רעד ,דיגנ רעד ,תמא ןַא טימ .,דַיי

 ןקיטנַײה םַײב זיא יַאמש זַא :טייקיניילק ַא ,עטַאט ןַײד ,רעבָא טסעג

 טַײצ רעדעי וצ ןָאק ,עצילָאקָא רעד ןיא דיי רעטסכַײר רעד גָאט

 ודוֿבכב עטַאט רעד ןוא יקצעבַאט ןגנוי םַײב דלַאװ םעד ןעמענוצ

 !ןיֵאמש ַײב ,שטנעמ ַא רימ ַײב ןבַײלב טעוװ ומצעבז

 -עג טשינ .רעטָאֿפ ןרַאֿפ טקידיײלַאב טליֿפעג ךיז טָאה יכדרמ

 םיא ןוא ןגיוא סיַאמש ןיא לרעַײֿפ עקיצלַאמש סָאד ןגָארטרַאֿפ טנָאק

 .ןלעטשּפָא טלָאװעג

 ןַײרַא ץרַאה ןיא טּפַאלקעג ךיז טֿפַאש טָאה -- רעבָא יַאמש ---

 טינ סע טעװ ןוא זיא עטַאט ןַײד רעוו סייוו --- טדערעג רעשַײװ ןוא

 ךיא ןיב סָאד טשינ רָאנ !קינטנעצָארּפ ןייק טשינ זיא יַאמש .ןָאט

 זַא ,זיא תמא רעד .ןטַאט ןטימ ןכָאװ רָאּפ ַא רַאֿפ ךיא דייר .ןסיוא

 דלַאװ םעד ןעמענוצ ייג'כ זַא ,ךיא דייר .ןדייר טשינ םיא טימ ןָאק'כ

 סָאװ -- רע טגערֿפ -- -- -- ןדנ רעדניק יד ןבעגקעװַא םיא ןוא

 ןוא ןקוק טשינ ךַײלג ןגיוא יד ןיא ןיוש םיא ךיא ןָאק ?רעדניק ַא רַאֿפ

 ..זיא רעגייטש רעד יוװ ...םםהרֿבַא 'ר ןעוו ןיימ'כ -- ליטש גָאז'כ
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 טשינ ןיב'כ זַא ,סייוו'כ ?טרַאנעג ךיז ַײב ןיב ךיא זַא ,יכדרמ טסניימ

 רָאנ ?ןעמהרֿבַא 'ר וצ יַאמש טמוק יװ ,עקַאט ,ונ !ןכַײלג סנטַאט םעד

 סע זַא ,ךיא ביילג ,תורישע ַאזַא טימ טשטנעבעג ךימ טָאה טָאג זַא

 ?וטסגָאז סָאװ .ןַײז ךדשמ ךיז ןלָאז רימ םימשה ןמ אמּתסמ זיא

 ןעק'כ !ןרָאֿפעגנָא רימ זיא עטַאט רעד יוװ ,ןרעה טֿפרַאדעג וד טסָאה

 לעוו'כ ,רימ ךיא טכַארט ,המ אלא ..,ןתעגושמ ענַײז סייוו ,ןטַאט םעד

 יִצ ,יכדרמ ,ןרעוו לָאז'ס ביוא ..רענעסַאלעג טסיב ,ריד טימ ןדייר

 ץנַאג ןַײמ ,רעביא ץלַא ריד ביג ,ןטֿפעשעג יד ןוֿפ קירוצ ךיז ךיא

 | ?וטסגָאז סָאװ ,ַאה ...ןגעמרַאֿפ

 טשינ ךיז ןרעיוא ענעגייא ענַײז טביילגעג טשינ טָאה יכדרמ

 ַא ןיא טצַאשעג טָאה ןעמ ןעמעוו רעד ,יַאמש זַא ,טלעטשעגרָאֿפ

 ףַאש ַא ןעװעג טשינ זיא בוטש ןיא ןעמעוו ַײב ןוא ןדליג ןָאילימ

 רעד ַײב ןבָארגעגסױא ןעמ טָאה לבירג ַא רָאנ ,ןשַאוװוצנַײרַא ךיז

 וצ ךיז חוּכב זיא דיי רעד ,רעסַאוװלגענ ןסיג טגעלֿפ ןעמ ןיהּוװ ,ריט

 סָאד .סוחי ןיא ןֿפױקוצנַײא ךיז יבַא ,ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײז טימ ןדייש

 טנָאקעג טשינ .ןרױלרַאֿפ ךיז טָאה רע זַא ,טרירעג ױזַא םיא טָאה

 ךיז טבַײלק ,ןבָאה הנותח ַײב טשינ טלַאה רע זַא ,תמא םעד ןגָאז

 טָאה רע ןעמעוו ,ןיֵאמש ןרעדנַא ןַא ךיז רַאֿפ ןעזעג .ןרָאֿפוצקעװַא
 םיא ַײב ךיז טָאה גנוצ יד .שֿפנ-תמגע ןייק ןֿפַאשרַאֿפ טלָאװעג טשינ

 ;טלמַאטשעגסױרַא טָאה רע ןוא ןָאטעג יירד ַא

 ןַײז טוג ץלַא טעוו'ס ,יַאמש ,טשינ טגרָאז --

 יינש רעד .ןגיוושעג ,טונימ ַא רעביא ןעגנַאגעגּפָא ןענַײז עדייב

 ןָאטעג ּפַאכ ַא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה טֿפַאש .טעּפירקסעג טָאה

 ,ןעמענ טימ לטעצ םעד וצ וטסגָאז סָאװ !ןסעגרַאֿפ רָאג בָאה'כ --

 ?שרדמה:תיב ןיא ןיבר םַײב טגנעה סָאװ

 ?ריא טניימ סָאװ ---

 זַא ,סעציײלּפ יד ןגיוצעגסיוא טֿפַאש טָאה -- טלייצרעד ןעמ --

 טָאה טכַאנ עקיטנַײה זַא -- ןעזעגסױרַא ּפָאק םעד םיוק טָאה ןעמ

 רעביא טושּפ סע ןָאק'מ .םיעוּתעּת-יׂשעמ ןָאטעגּפָא ןלאינד ַײב ןעמ
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 -עדנעמ 'ר טימ ךַאד ןייא רעטנוא ?ּווװ ןוא !ןעגנערב טשינ ןּפיל יד

 יַאזַא ,הלֿבנ ַאזַא ?ןטכיר ךיז לָאז רעוו !ןעל

 ?לטעצ ַא ,ריא טגָאז ,טגנעה'ס ---

 "עג סע לדוד 'ר טָאה רעטעּפש .ןעגנָאהעג זיא ירֿפ רעד ןיא ---

 ?ןעלדוד 'ר רַאֿפ דוֿבּכ ַא זיא'ס ,וטסניימ סָאװ .ןסַײררעטנורַא ןסייה

 לָאז רע ,ןלאינד ןעגניווצ טעװ ףיוה רעד זַא ,קרַאטש טסעומש ןעמ

 ןוֿפ רענייא רעדעי !טעגרהעצ ייז ןעמ טָאה ,ַײא .טג ַא ןעקשוד ןבעג

 -עצ ױזַא ןעמ טָאה ןענמחנ ."אּתנּכשמ; ַא טּפַאכעגנַײרַא טָאה ייז

 ,ןַײא ךיז רעה ,ָאי !ךשוח זיא ףיוה ןיא !טעב וצ טגיל רע זַא ,טתיממ

 זיא -- ןַארַאֿפ טרָאד זיא ןעמָאנ ןַײד סָאװ ,יכדרמ ,סע טמוק יו

 -- -- טנעיילעגרעביא ןיילַא בָאה'כ -- עטַאװעשעקעל ןרָאװעג יַאמש

 ?ןעמָאנ ןַײמ ---

 .וד ,סע טמוק יװ ,עקַאט ונ .טשודיחעג ךיז בָאה'כ ,ָאי ---

 טסייוו !ןוֿפרעד שֿפנ-תמגע סיורג טָאה עשטיא 'ר ...טסַאּפ יוװ ,ןיימ'כ

 ..טשינ טדער רע ,ךָאד

 סָאװ ,טרעהעגנַײא טשינ ךיז .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה יכדרמ

 .ןרָאװעג גנע לָאמ ַא טימ םיא זיא קצָאק יווװ ,טליֿפרעד .טדער יַאמש

 ,סױרַא רעמיצ ןוֿפ םיא טגָאיײס :ןציזנַײא טשינ רע ןָאק ןּתוחמ םַײב

 ...ןריט יד םיא רַאֿפ ןכַאמרַאֿפ ןגרָאמ ,טנַײה ןעמ טעוװ ןעלדוד 'ר ַײב

 ןייג ןסייהעג םיא טָאה רעכלעוו ,דיגמ ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 ןייק םיא רַאֿפ זיא קצָאק זַא טגָאזעג ,ןײרַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא

 :ןיַאמש וצ טדנעװעג ךיז ןוא ,טשינ ץַאלּפ

 טנזיױט ףניֿפ ןגרָאב רימ טלָאז ריא ליוו'כ ,יַאמש ,טרעה ---

 .ןסיוו טשינ ןוֿפרעד לָאז עטַאט רעד ,יַאנּת םעד טימ רָאנ ,ןדליג

 ?טלעג ליֿפ ױזַא וטסֿפרַאד סָאװ וצ ---

 .ףרַאד'כ ---

 ?רָאי ַא רעביא ?:: ענטעילָאנלעּפ וטסרעוו ןעוו ---

 | .ייווצ רעביא ---

 .קירעילופ 1
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 ,הינסכַא רעד ףיוא רימ וצ רעבירַא-םוק ונ ,טוג --

 ?ןעוו ---

 ַא ןעמיוז אמּתסמ ָאד לעוו'כ .רעמעװקַאב ריד זיא'ס ןעוו --

 ,ןכָאװ ייווצ

 ?ךָאװטימ ?טנַײה זיא סָאװ ...ןגָאז רימָאל .ןעז ךיז רימ ןלעוװ ---

 טכַאמ סַאג טַײז רעטַײװצ רעד ןוֿפ יו ,טקרעמַאב טָאה יכדרמ

 ךיז טָאה רע ןוא ןענַאהַאק טנעקרעד ,טנַאה רעד טימ םיא וצ ןעמ

 .ןיַאמש טימ טנגעזעג

 .ךָאו ערעדנַא יד ןעז ךיז רימ ןלעוװ --

 ,טוג --

 טקירדעג םיא ןוא ןענַאהַאק וצ ןעגנַאגעגרעבירַא זיא יכדרמ

 :טנַאה יד

 .עשרַאװ ןיא טַײז ריא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ---

 טשינ ענַאהַאק טָאה -- .ןעמוקעגקירוצ גָאט רַאֿפ טנַײה ןיב'כ ---

 יד וצ טימ רימ טימ טרָאֿפ ,טרעה -- טנַאה סיכדרמ טזָאלעגסױרַא

 .רענַאקשיצנַארֿפ

 ?ןַײרַא רעטסיולק ןיא --

 -עג ענַאהַאק טָאה -- !ןדמשּפָא טשינ טרָאד ךַײא טעװו ןעמ ---

 סנזָאר יײב רימ ףיוא טרַאװ יקסוװוָארַאמָאק !טימ-טרָאֿפ -- טלכיימש

 ,ןטילש ןטנַאּפשעג ַא טימ קנעשנַײװ

 -ַאגמַאק רעד ףיוא ןזיוועגנָא יכדרמ טָאה --- ?ייג'כ יוװ ױזַא --

 . רעטוֿפ ןרעטניה סָאװ עטָאּפַאק רענער

 טימ / ןָאטעג בייה ַא ענַאהַאק טָאה -- ?סיוא סע טכַאמ סָאװ --

 ךיז רימ ןלעוװ ,טליוו ריא ביוא ןוא -- טלכיימשעג ןוא ןעלסקַא יד

 --- !טמוק ,ונ .עטָאּפַאק רעַײא רימ טיג ןוא לקער ןַײמ טמענ .ןשיוט

 יכדרמ זַא ,ךיג ןייג ןעמונעג ,טנַאה סיכדרמ טזָאלעגסױרַא רע טָאה

 | ,קילעטשרעטניה ןבילבעג עלַײװ עדעי זיא



 + לייט רעטירד

 םעדוטש ןדאכ

 םילשורי ןוא םיור 1 לטיּפַאק

 ענעגיובעגסיוא סָאװטע עטיירב וצ יד .קינייבטיירב .קירעדינ

 עֿפיט יד .רענעלק ןעזסיוא ּפָאק ןסיורג םעד טכַאמעג ןבָאה סעצײלּפ

 ןוֿפ יו ,ךעלזַײרק ענעֿפרָאװעצ ענלצנייא יד טימ ּפָאק ןוֿפ ןעלקניוו

 ןוֿפ ןוא .ןרעטש ןטיירב ןטימ ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה ,דַײז ןצרַאװש

 ,ףױרַא טבלעוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמערב עצרַאװש ,עקיד יד רעטנוא

 -יזרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עקיורמוא רָאּפ ַא טלקניֿפעגסױרַא ןבָאה

 סע רע טעװ ,ןעמענ טשינ ךיז לָאז שטנעמ רעד סָאװ וצ זַא ,טרעכ
 .ןריֿפכרוד

 -שטַײד ןוא עיגלעב ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןטנַארגימיא עשיליוּפ יד

 עשיטנעדוטס יד ןיא .ןענַאהַאק רעזדנוא טנעקעג טוג ןבָאה דנַאל

 -על םיא ןגעוו טלייצרעד .טרעטעגרַאֿפ םיא ןעמ טָאה סעינָאלָאק

 .לווַאּפ רעקיליײה ןֿפורעג םיא .סעדנעג

 "ייוצ רעד ןיא עינָאלָאק ןייא ןוֿפ ןרָאֿפעג זיא ענַאהַאק ּפיליֿפ

 טנרעלעג .:"*ַאידעמָאק ַאקסָאבעינ, ,"ידַאשזדק רעביא טדערעג .רעט

 ןֿפלָאהעג .שיטילָאּפ טריזינַאגרָא יז ,עיזעָאּפ ןענעייל וצ יו טנגוי יד

 ןַא ןטנעדוטס יד ןשיװצ ןֿפַאשַאב יקסװַאלסָארעימ לַארענעג םעד

 שטיװעקצימ םַאדַא סרעקיסַאלק עשיליוּפ יד ןופ קרעװ עלַאטנעמאדנופ !

 ,(1859---1812) יקסנישַארק טנומגיז ןוא (1855---1798) -
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 ןיא ןסילשוצנָא ךיז ףור ןדעי וצ טיירג ןַײז לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 ,דנַאטשֿפױא

 ךיז .טנעצקַא ןשידַיי ַא טימ שילױּפ טדערעג טָאה ענַאהַאק

 סאיבנ םעד ןוֿפ ,םָאידיא ןשיערבעה ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טנַאקעג טשינ

 סנַײז זַא ןוא .שידַיי טדערעג טלָאװ רע יוװ ,ןצַאז יד טיובעג .לשמ

 רע סָאװ רַאֿפ ,טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא םיא טָאה ,קַאילָאּפ ַא ,רֿבח ַא

 םעד טעװ רע זַא ,טרעֿפטנעעג רע טָאה ,ןוֿפרעד טשינ ךיז טַײרֿפַאב

 זיא רע סָאװ רַאֿפרעד טושּפ ,םערָאֿפ יד רַאֿפ ןַײז ֿבירקמ טשינ ךוּת

 .דַיי ַא ןרָאװעג ןריובעג

 ,טעילָאטסיּפ ַא ןָא-טנדָאל ןעמ יו טסּוװעג טשינ טָאה ענַאהַאק

 ןטנעדוטס רַאֿפ טנעיילעג רע טָאה טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא
 ןוא קיטקַאט רעביא טנעיילעג ,עיצַאקיֿפיטרָאֿפ-דלעֿפ ןיא סעיצקעל

 .עיגעטַארטס

 רעצנַאג ןַײז ןיא סשימָאק סעּפע ןעוועג זיא קוק ןטשרע ןֿפױא

 טָאה ךעלזַײרק עצרַאװש יד טימ ענַאהַאק רעקידוועריר רעד .רוגיֿפ

 ןקַאילָאּפ עקיסקיוועג ,עדנָאלב יד ןשיווצ ןוֿפ ןעזעגסיױרַא םיוק ךיז

 ,ןסעגרַאֿפ סרערעהוצ עדנָאלב יד ןבָאה ,טדערעצ רעבָא ךיז רע טָאה

 סָאװ איֿבנ ַא ךיז רעביא ןעזרעד .לדִיי ןיילק ַא טייטש ייז ןשיווצ זַא

 -רַאֿפ ,גרעב ןוא רענייטש טימ-טסַײר ,ןעמַאלֿפ ןוא ןצילב טרעדַײלש

 -יא טלגָאװ ,ךיז טגָארט סָאװ ,ורמוא עכעלנַײּפ ַא ךיז םורַא טײרּפש

 טנעָאנ זיא העש יד זַא ןָא טגָאז ,רעדלעוו ןוא רעדלעֿפ עשיליוּפ רעב

 רעד טזָאל ,רעכיבנרעל יד ,ןלוש יד גרַאוװגנוי סָאד טזָאלרַאֿפ ---

 ןוא בַײװ רעביא-טזָאל ,דלעֿפ ןֿפױא ןזַײארעקַא סָאד רעביא רעױּפ

 .רעדלעוו יד ןיא ךיז ייז ןעלמַאז עטַײרֿפַאב ןוא ,דניק

 ַא ןעוועג .דנַאלסיױא ןיא טּפעלשעגמורַא ןרָאי ךיז טָאה ענַאהַאק = |

 ןימ ַא ,עקירעמַא ןיא עינָאלָאק ַא ןעיובוצסיוא טנַאלּפעג .טסינומָאק

 ןטנַארגימיא טריסערעטניארַאֿפ ,טלעג טלמַאזעג ."ןעירָאקיא עַײנ;

 ןוא ?ןסעה טימ זירַאּפ ןיא טנגעגַאב ךיז רע טָאה טלָאמעד טקנוּפ

 .ןזירַאּפ ןיא 1875 'טשעג ,"םילשורי ןוא םיור, ןופ רבחמ ?
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 טַאהעג םיא ףיוא טָאה סעה .ןרָאװעג טשינ רָאג זיא ןַאלּפ ןַײז ןוֿפ
 ענַײז ףיוא םורק ןקוק וצ ןבױהעגנָא טָאה ענַאהַאק זַא ,סולֿפנַײא ַאזַא
 ,ןגעלָאק ענַײז סָאװ רַאֿפ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ .םירֿבח עקידרעירֿפ
 ןעמעש ,הֿביֿבס רעשידִיי רעד ןוֿפ סױרַא ןטכענ טשרע ןענַײז סָאװ
 ןטירד ןוֿפ יוג ַא ,יקסנעלעי עיבַארכ ןוא ,גנומַאטשּפָא רעייז טימ ךיז
 ,לָאטסָאּפַא סקנַארֿפ ןעוועג זיא ,סעיַאש 'ר ,עדייזרעטלע סעמעוו ,רוד
 טימ ךיז טֿפרַאװ ,טייקשידִיי ןַײז סױרַא טייהנגעלעג רעדעי ַײב טזַײװ
 .סוחי רעתמא ןַײז ןעוועג טלָאװ סָאד יװ ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא םעד

 ,דרָאב ַא טזָאלרַאֿפ .ןרעו וצ םורֿפ ןביוהעגנָא טָאה ענַאהַאק
 -עג .טנעָאנ זיא הלואג יד זַא ,םישרדמייּתב רעזירַאּפ ןיא טדערעג
 רעקלעֿפ עטקירדעגרעטנוא עלַא ,ןעמוקעג זיא טַײצ יד זַא ,טביולג
 -ֿפיױא ןוא תוֿבצמ ערעווש יד םירֿבק ערעייז ןוֿפ ןֿפרַאוּפָארַא ןלָאז
 רעזירַאּפ יד רעביא טּפעלשעג ךיז טָאה רע .םיתמה-תיחּת ןייטש
 ,םיאיֿבנ יד ,רעדירב ענַײז סָאװ ,תולגתה יד ןענוּפשעג רעטַײװ .ןסַאג
 םעד זיב ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ןוא הירומ גרַאב ןֿפױא ןביוהעגנָא ןבָאה
 עשירענידנצעג סָאד ןעוו וליֿפַא .ןסירעגרעביא טשינ גָאט ןקיטנַײה
 ,ןבעל-רוטלוק ןשידִיי ןוא ןשיכירג םוצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה םיור
 הלגתנ ןזיא סָאװ ,ןבעל ַײנ ַא ןסקַאװעגסױרַא תוֿברוח יד ןוֿפ זיא

 טססוג םיור עכעלטסירק סָאד ןעוו ,טציא ןוא .דִיי ַא ךרוד ןרָאװעג
 שטנעמ םעד טקעװ ,רעטצנעֿפ יד ןיא ןיוש טּפַאלק ןבעל עַײנ'ס ןוא
 סנשטנעמ ןיא טגיל ,טנעָאנ זיא הלואג יד זַא טלייצרעד .םיׂשעמ וצ
 ךרוד הלגתנ ךיוא טרעװ ןבעל עַײנ סָאד וליֿפַא -- טנעה ענעגייא
 | | .דָיי ַא

 יו ?ןעליביס ףיוא טקוקעג .טרעטעגרַאֿפ ןסעה טָאה ענַאהַאק

 -עג ,תולגתה רעשידַיי ןוֿפ לַאװק םַײב ןענַאטשעג .ןענעלַאדגַאמ ףיוא

 ןעמ ּוװ ,םישרדמייּתב יד ןיא טײרּפשרַאֿפ סע ,טרָאװ סטָאג טּפעש
 ןשיװצ טײרּפשרַאֿפ סע .םענעגושמ ַא ףיוא יו טקוקעג םיא ףיוא טָאה
 רע .םיא וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז טָאה ןעמ ּוװ ,ןטנעדוטס עשילוּפ

  .ןדיי ןגעװ רעכיביעיליביס 14 ָאד ןענייז סע .האיבנ ַא (שיכירג) 5
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 רעד ףיוא ןצנַאלֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג .ןרָאװעג דימ טשינ רעבָא זיא

 "ייטש יד ןשיווצ ןוֿפ -- ןעשעג סנ ַא זיא'ס זיב ,דרע רענרענייטש

 עטנשקערַאֿפ ןסירעגסױרַא טרָאד ןוא ָאד ךיז ןבָאה ןטלַאּפש ענרענ

 -רעד ,ןייטש םענעקורט ןיא טלצרָאװעג ךיז ,טגַײװצרַאֿפ ךיז ,ךעלמייב

 | | ,טרָאװ סטָאג טנָאמ

 ןרױלרַאֿפ טשינ ןיוש טצוװ טעברַא ןַײז זַא ,ןעזעג טָאה ענַאהַאק

 ןרָאֿפעגקירוצ רענעדירֿפוצ ַא רע זיא .םיא ןָא ןָאט יז טעוו ןעמ --- ןייג

 קלָאֿפ עשיליוּפ סָאד טעוװ ןגרָאמ ,טנַײה זַא ,טביולגעג ,ןליוּפ ןייק

 .הלואג יד ןרעטנענרעד ,םיתמה:תיחּת ןײטשֿפױא .,ןעַײרֿפַאב ךיז
| : | | 

 ,קנעשנַײװ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענַײז ןיכדרמ טימ ענַאהַאק זַא

 ןיקסנעלעי טימ יקסוװוָארַאמָאק יװ ,ןעזרעד סנטַײוװ רעד ןוֿפ ייז ןבָאה

 | ,ןטילש ןטנַאּפשעג ַא ןיא ןציז

 -עגנגעקטנַא ייז ןוא ןעגנורּפשעגסױרַא קנילֿפ זיא יקסנעלעי

 | .ןעגנַאג
 ןוא טנַאה יד ןבעגעג םיא ענַאהַאק טָאה -- !ךַײא טנעקַאב --

 ..ייקסנעלעי עיבַארכ--+ ןיכדרמ ףיוא ןזיוועג

 "יא םיא יקסנעלעי טָאה --- !םילָאװַײט טנזיוט טרעדנוה וצ --

 סָאװ -- ןיכדרמ רַאֿפ טקידלושטנַא ךיז ןגיוא יד טימ ןוא ןסירעגרעב

 -נעלעי ישזעי ,ישזעי ךימ טֿפור ןעמ ?םיא ךיא ןיב עיבַארכ ַא רַאֿפ

 ,םחורי :ןדייז ןיײמ ךָאנ סייה'כ !יקס

 ףיוא טקוקעג ןוא טריטנעצקַא רע טָאה טרָאװ עטצעל סָאד

 טנָאמרעד טשינ טלָאװ רע יוװ ,תולדג רעכעלקנערק ַאזַא טימ ןיכדרמ

 ,ברעה ןשיליוּפ ןטסטלע םעד רָאנ ,ןעמָאנ ןשידַיי ַא

 -עגנַײרַא ךיוא ןיײלַא ,ןצעז וצ ךיז ּוו ןיכדרמ ןזיוועג טָאה רע

 :רעבַײרטנָא םוצ ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ןטילש ןיא ןעגנורּפש

 וי ! רָאֿפ ---

 ,+ ץָאק ןקירָאה ַא טימ סיֿפ סנעמעלַא טקעדעגנַײא טָאה יקסנעלעי

 טי טיי

 .סיפ יד ןקעדוצ ףיױא לעיצעּפס ,עטנַאמ ַא ,ערדלָאק ַא*
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 -עג ןגיװשטנַא טשינ טונימ ַא ףיוא ןוא טצעזעגקעוַא םעוקַאב ךיז

 -גיֿפ עגנַאל יד טכַאמרַאֿפ ןוא טנֿפעעג ,ךיג טדערעג טָאה רע .ןרָאװ

 לגענ עקיטכיזכרוד ,עטרילָאּפ יד ןוא טנַאה רעטכער רעד ןוֿפ רעג

 .טײקֿפרַאש ַא רעטרעוו יד ןבעגעגוצ ןבָאה

 ףיוה ןכעלגינעק ןיא !עיבַארכ ַא ןַײז וצ הּפרח ַא זיא'ס זַא --

 ןוא !ןֿפנָארב טימ סעדייז ענַײמ יו ?טלדנַאהעג ברעה ןטימ ןעמ טָאה

 "גוה סקעז ,ףניֿפ רַאֿפ םַאכ רעדעי טָאה + ןטסוגיױא ווַאלסינַאטס ַײב

 | !עיבַארכ ַא ןרעוו טנָאקעג ןטַאקוד טרעד

 ַא ךיז רַאֿפ ןעזעג .ןיקסנעלעי ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה יכדרמ

 "ןעמענ ,ריב ץרַאװש יװ ןעלקניֿפ ,ךעלגנעל ןגיוא יד .םיִנּפ שידִיי

 טעז ןעמ סָאװ ,קערש ןוא טייקרעכיז-טשינ רעד ןוֿפ ןמיס ןייק .ךרוד

 .ןגיוא עשידִיי ןיא

 יד יו -- ןֿפורעגנָא ךיז ענַאהַאק טָאה -- ריא טגָאז סָאװ --

 ?עדער סווָארטסַאי ןעמונעגֿפױא טָאה עסערּפ עצנַאג

 -עצ ךיז יקסנעלעי טָאה --- ??דרע ןייא ןוֿפ רעדירב ייווצ ,, ---

 עיבַארכ ןטימ וד רשֿפא ?רימ ןענַײז רעדירב ַא רַאֿפ סָאװ --- טכַאל

 !דָיי ַא ןיב ךיא !טשינ ךיא ?ןיקסװַאלסָארעימ טימ יצ יקסווָארַאמָאק

 טשינ ןיקסװַארָאמ זיא רעקיסַײרד יד ןיא סָאװ ,טשינ ןיוש דייר'כ

 -יֿפַא .ןדִיי טימ ןעמַאזוצ ןגָאלש ךיז לָאז * עטכַאילש יד ,ןענַאטשעגנָא

 ַא טימ ...ןוא ןגעקַאד ןעוועג ךיוא זיא ? לעוועלעל רעסיורג רעד ול

 ,קילָאטַאק רעמורֿפ ַא ןטלַא ןַײמ םענ ?רעמ טסֿפרַאד ? רעדירב לָאמ

 ,טעשַארטס ,םיחלג טימ זיולב ךיז טרֿבח ,ןָאט הליֿפּת ןייא ןיא טלַאה

 ןרעהֿפױא טשינ םיא לעוו'כ ןוא ןרעו רעמירֿפ טשינ לעוו'כ ביוא זַא

 ןַײז ןלעו טסעג ןעוו אקווד ,םחורי עדייז ןטימ ןרָאי יד ןייגרעד וצ

 -- -- -- שרוי סיוא רַאֿפ ןכַאמ ךימ רע טעוו .ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ,זיוה ןיא

 -כַאװש ַא רעבָא רעטלַא רעד טָאה ?קילָאטַאק ןרעסעב ַא ריא טֿפרַאד

 ירד יד ךרוד ןרָאװעג טלײטעצ זיא דנַאל סָאד ןעװ ,ןליױּפ ןופ גינעק *

 -לדַא* -- .1798 ןיא ןברָאטשעג ;ךיירטסע ןוא דנַאלסור ,דנַאלשטייד ,םינכש

 .1861 'טשעג ,לארשי בהוא ,רעקירָאטסיה ' --- .סַאלק
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 וצ ךיז טנכדש סָאװ ,עטכַאילש עמערָא יד זיוה ןוֿפ טבַײרט :טייק

 ,עטלַא יד ןוֿפ אקווד ןוא עיבַארכ ַא ריא רַאֿפ ליוו ,רעטסעווש ןַײמ

 לַאֿפ ןייק רַאֿפ םיא ןליוו ,סעיבַארכ יד ,ייז ןוא ,סעיבַארכ עשיליוּפ

 ףָאשיב ןוֿפ ןגָארקעג טָאה םחורי עדייז רעד סָאװ ,ןַײז לחומ טשינ

 | !ץימש טרעדנוה יקסווָאבמעד

 .טגערֿפעגרעביא רעטשַארעגרעביא ןַא יכדרמ טָאה -- ?ץימש --

 יןעוועג זיא סָאד ..,דלַאב ,ןעוועג זיא סָאד !ץימש ,עינַאּפ ,ָאי --

 -ַאב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה ףָאשיב רעמורֿפ רעד .1750 ןיא רעטניוו

 -עמַאק ןזָאלרַאֿפ ןדִיי עלַא ןלָאז העש קיצנַאװצ ןוא ריֿפ ןיא זַא ,לעֿפ

 ןֿפױק וצ ןגעוורעד טשינ ךיז לָאז קַאילָאּפ ןייק ןוא קסלָאדָאּפ-ץענ

 -רעטנוא ןלָאז יז ,ןדַיי יד טדערעגנָא טָאה עדייז ןַײמ .זיוה שידִיי ַא

 טָאה רע .רעטסיולק םעד ייז ןבעגרעביא טשינ .,רעזַײה יד ןדניצ

 לַאטרַאװק ןשידִיי ןוֿפ ןוא זיוה ןַײז ןדנוצעגרעטנוא רעטשרע רעד

 -סיוא םיא ןעמ טָאה רַאֿפרעד .ןבילבעג רכז ןייק טכַאנ רעביא זיא

 רעמורֿפ רעד ןוא ןסימשעג .יינש ןֿפױא קרַאמ ןטימ ןיא ןגיוצעג

 ,ץימש יד ןלייצ וצ עבָאברעטלע ןַײמ ןעגנוווצעג טָאה יקסווָאבמעד

 ..ןַאמ ריא טיג ןעמ סָאװ

 טלָאװ רע יװ ,ןטייווצ ןֿפױא םענייא ןוֿפ טקוקעג טָאה יקסנעלעי

 ,טכַאמעג ןבָאה דייר ענַײז סָאװ ,םשור םעד ןעניֿפעגסיױא טלָאװעג

 ,ןדייר ןיקסנעלעי טרעהעג טָאה יקסוװָארַאמָאק ןעוו ,לָאמ סעדעי

 ,קידלוש ןעװעג רע טלָאװ םעלַא ןיא יו ,ןרױלרַאֿפ ךיז רע טָאה

 ,םירעיוּפ ןסימשעג ןבָאה עטַאט ןַײז ,עדייז ןַײז סָאװ ,קידלוש ןעוועג

 טָאה רע .טסעג טלַײװעג םעד טימ ןוא טסיורגעג ךיז ,ןדָיי ןסימשעג

 רעקיבלעז רעד ןיא םיא ןענַײז סָאװ ,ןדיי ַײרד יד ףיוא טקוקעג

 -ןייא םיא ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,עכעלרעכעל סָאד .דמערֿפ ױזַא טַײצ

 רע ןוא .ןדנּוװשרַאֿפ זיא ,דָיי םעד וצ ןָא זַײװדניק ןוֿפ טצנַאלֿפעג

 ,סשיגַארט סעּפע טולב שידִיי טימ םענייא ןדעי ןיא ןעזרעד טָאה

 ,טנרעלעג ןעמַאזוצ ,ןישזעי טימ ןסקַאװעג ךָאנ רע זיא .ןכייצ סניק

 םיא וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא טמולחעג ןעמַאזוצ

 ,ערעווש יד ,םינּפ ןטהגַאדרַאֿפ ןטימ רעטָאֿפ סישזעי טָאה ,טסַאג וצ



 ושָאטַאּפָא ףסוי = | 212

 .ןקָארשעג םיא טָאה ץלַא ,ןדייר עכיוה טשינ סָאד ,רעדליב עקילייה
 רעדנַא ןַא יא .ךיז טניֿפעג רע זַא ,ליֿפעג'ס טַאהעג טָאה רע ןוא

 ,דמערֿפ ןַײז דימּת םיא טעװ סָאװ ,טלעוו

 :טקידנעעג ןוא ןגיוא יד טימ ןָאטעג לקניֿפ ַא טָאה יקסנעלעי

 ןלָאז תורוד עקידנעמוק יד .טַאהעג ארומ טָאה ףָאשיב רעד ---|

 טָאה .עכריק רעד וצ טייקנבעגעגרעביא עסיורג ןַײז ןסעגְרַאֿפ טשינ

 ,"עקיביילגמוא; יד ןבירטעגסױרַא טָאה רע יוװ ,ןבירשַאב ןיילַא רע

 טימ ןבירטעג ייז ,עטלַא ןוא רעדניק ףיוא טַאהעג תונמחר טשינ

 ?ןטַאכרַאּפ, םעד ןוא יינש ןיא לטרַאג ןרעביא זיב סנקעטש ןוא טניה

 טרעדנוה טימ ןזָאלּפָא טשינ ,ןענערברַאֿפ טֿפרַאדעג רע טָאה םחורי
 ןַײז זַא ,גנונעֿפָאה יד סיוא ףָאשיב רעד טקירד ףוס םוצ .ץימש

 : .בטטש רעשילױטַאק רעדעי ןיא ןעניֿפעג ךיז טעװ לכיב

 טלַאה רעטָאֿפ ןַײד סָאװ ,לכיב עקיבלעז סָאד ךָאד זיא סָאד -- |

 ,ןֿפורעגנָא ענַאהַאק ךיז טָאה --- !ןֿפױקֿפױא ןייא ןיא

 ןַײז ןסיוו לָאז ןעמ ,טשינ ליוו .טלעג רעווש טלָאצ רע ,ָאי --

 -רַאװש ,רעקיד ןַײז ןיא טלכײמשעגנַײרַא יקסנעלעי טָאה -- ...סוחי

 רעבָא בָאה'כ .ןגירק טשינ רעמ לכיב סָאד ןָאק ןעמ --- עצנָאװ רעצ

 ירַא טשינ לעווש ןַײז רעביא רעמ ךימ טעוו רעטלַא רעד זַא ,ארומ

 ,ןקורדרעביא ןזָאל סע ייג'כ ?ןָאט ייג'כ סָאװ ,טסייוו ריא !ןזָאלרעב

 ןוא ןיקסנעלעי רטָאיּפ זיב ןעמחורי ןוֿפ סוחי םעד ןבעגוצ לעוו'כ

 ריא טגָאז סָאװ !ַאכ ,ַאכ .ַאכ ,םינכש ערעזדנוא עלַא וצ ןקישעצ סע

 ? ףיורעד

 -ַאמָאק טּפַאכעגנָא ,רעֿפטנע ןייק ףיוא טרַאװעג טשינ טָאה רע

 :טדערעג רעטַײװ ןוא טנַאה ַא רַאֿפ ןיקסווָאר

 -עג טשינ טָאה ריא זַא !ןיזמוא ןַא זיא * שטשָאנדעי רעַײא --

 עטדמשעג טרעדנוה עכעלטע ,סעדייז ענַײד ןוא וד ,ןעַײדרַאֿפ טנָאק

 טנָאק יו ,;זדלַאה ןיא ןייב ַא יו טנַײה ךָאנ ךַײא ןעייטש סָאװ ,ןדִיי

 / וידחי ,טייקינייא 5
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 -קַאלֿפ ערעַײא ןוֿפ ?ןלױּפ ןוֿפ ןדִיי יד ןרילימיסַא וצ ןעמולח רָאג ריא

 !ןבַײלב טשינ רכז ןייק ךָאד טעװ רָאה ענעס

 ַא ןבױהעגֿפױא ,יינש ןרעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה דרעֿפ יד |

 יד רעביא ןקע עגנַאל יד טימ ןסימשעג ,ביוטש ןקיכעטש .,ןטלַאק

 רעכעלזָאנ .עטציהעצ יד טימ ּפעק יד ןֿפרָאװרַאֿפ ,ןטַײז עקיצנַאלג

 : .טעשזריהעג ןוא

 ,געוו ןרעביא ןוא ןדייר טרעהעגֿפױא טשינ טָאה יקסנעלעי

 -עג קיצרַאה ַא טלקַײקעג ךיז טָאה ,ךעלעיינש עקיכעטש יד ןשיוצ

 .רעטכעל

 ןֿפױא טקוקעג ,דייר סיקסנעלעי ןוֿפ ןלָאװקעגנָא טָאה יכדרמ

 -תיֿפי המ יד ןוא םיא ןשיװצ תוכַײש ַא טכוזעג ,עיבַארכ ןצלָאטש

 ,ןוכלומ ןעזעג ךיז רַאֿפ טָאה רע .טדער רע ןעמָאנ סעמעוו ןיא .,ןדִיי

 ןרעוו ןעמונעגפיוא ףרַאד ,גרובסנעגער ןיא ןטַײרוצנָא טמוק רע יוװ

 ןעניוועג גינעק םעד טעװ רע זַא ,רעכיז זיא ,ףיוה ןכעלרעסייק ןיא

 וכלומ סָאװ וצ ,ןעוועג השק דימּת זיא ןיכדרמ ןוא ,טַײז ןַײז ףיוא

 ןלדּתש םעד ,ןענַאמלסָאי 'ר ַײב טכַאמעג טיזיו ןטשרע םעד טָאה

 'ר .ןדײרֿפױנוצ טנָאקעג טשינ לָאמ וצ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ

 -דנַאש עלעג ַא טימ ,דַיי רעשישטַײד ,רענעגָאלשרעד ַא ,ןַאמלסָאי

 ןקידנעייגכרוד ןדעי רַאֿפ ךיז טגייב סָאװ ,סעציילפ יד ףיוא עטַאל

 ןגיוצרעד ךיז טָאה סָאװ רעטיר רעצלָאטש ַא -- וכלומ ןוא ,טסירק

 ןיכדרמ זיא ,ןיקסנעלעי ףיוא קידנקוק ,טציא !ףיוה ןכעלגינעק ןיא

 -לסָאי טימ טרֿבחעג ךיז טָאה וכלומ המלש סָאװ רַאֿפ ,ןרָאװעג רָאלק

 ,ןלדּתש םעד .,ןענַאמ

 יקסװָארַאמָאק טָאה -- ?ףדייר טשינ ריד טימ ןָאק ןעמ זַא --

 .ןיקסנעלעי טקַאהעגרעביא לָאמ עכעלטע

 -עג ןיקסנעלעי ַײב ןגיוא יד ןבָאה --- ?רעמ וטסֿפרַאד סָאװ --

 ,ןבירשַאב טרעוו סע ּוװ ,לכיב םינָאנַא ןַא ןגיל בָאה'כ --- טרעקַאלֿפ

 ןעייל'כ ןעוו ,לָאמ סעדעי .טלטסירקעג רעטָאֿפ ןַײמ טָאה ןעמ יו

 "ןסַאר ךָאנ רעמ טקנעב קַאילָאּפ ַא זַא ,ןַײא רימ טלַאֿפ ,לכיב סָאד

 !טַאטש ןשיליוּפ ַא ךָאנ יו טֿפַאשרעה



 ושָאטַאּפָא ףסוי 214

 .ןָאטעג םורק ַא ךיז ענַאהַאק טָאה --- !תמא טשינ ,תמא טשינ --

 טקרעמַאב טשינ יקסנעלעי טָאה -- לכיב ןוֿפ רעבַײרש רעד --

 סָאװ ,ךיז טגָאלק -- םעטָא ןייא ןיא טדערעג ןוא םורק סענַאהַאק

 -ַאב טשינ לָאז ןעמ ,ןסַאג רעװעשרַאוװו יד ןייגכרוד טשינ ןָאק ןעמ

 ןיק טימ טשינ ךיז ןעמענרַאֿפ ןטיֿפָאענ יד .טיֿפָאענ ַא ןענעגעג

 ,טרעדנוזעגּפָא ןבעל ,ןעקנעש קיצנַאװצ רעביא טלַאה רעדעי ,טעברַא

 ןבילבעג .קילָאטַאק ןתמא ןַא טימ ךדשמ טשינ לָאמ ןייק ךיז ןענַײז

 ?ריד סע טלעֿפעג יוװ זַאכ ,ַאכ ,ַאכ ,ןדִיי עקיבלעז יד

 יד טקַאנקעג ךיז ענַאהַאק טָאה -- ...עװַאקישט .,עװַאקישט --

 ?לכיב סָאד ריד ַײב ןגירק ןעמ ןָאק -- רעגניֿפ

 ןבירשעג טָאה'ס רעוו ,ןענוֿפעגסיױא וליֿפַא בָאה'כ .סיוועג --

 טרעה .רע טסייה יקסוװָאטרָאגָאה ,חלג ַא רענייא .לכיב עמינָאנַא סָאד

 ןענַײז -- חלג רעד טלייצרעד -- ? סעניצשכ יד ףיוא !רעטַײװ רעבָא

 זיא ןסע'ס .קילָאטַאק רעתמא ןייא ןייק ,ןטיֿפָאענ קיסַײרד ַא ןעוועג

 טימ --- ןדייר סָאד ...הלח עסַײװ ,שיֿפ עטליֿפעג :ןדִיי ַײב יו ןעוועג

 עטֿפָא וצ סָאד וליֿפַא ,ןגױא ערטיכ ,ענעקָארשעצ יד ..טנעה יד

 זַא ..ןדיי ןשיווצ ץיז'כ זַא ,ןעזעגסיוא רימ טָאה ץלַא ,ךיז ןעמלצ

 עכלעוו ,רעטרעוו עשידִיי ןַײרַא-ןֿפרַאװ ,םורק רימ ףיוא ןקוק  ייז

 ןוֿפ יו ,רימ ןוֿפ טיהעגסיוא ךיז ןטלָאװ ייז יו ,טינ ײטשרַאֿפ ךיא

 ..ןעגנַאגעגסױרַא טַײצלָאמ ןטימ ןיא ךיא ןיב ...ןדמערֿפ ַא

 .ןֿפורעגנָא ךיז ענַאהַאק טָאה -- ףיוש רימ ןענַײז טָא --

 וצ ןטימעגסיוא ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא עלַײװ ַא ףיוא ןענַײז עלַא

 ןוא רתוס ןטלָאװ דייר סיקסנעלעי יו .,ןיקסווָארַאמָאק ףיוא ןקוק
 .ןרָאֿפ קיטציא רעייז טכַאמעג שירַאנ

 ּוװ ,סעקשזעטס עטקינײרעגּפָא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ףױרַא-גרַאב

 "עג עטכעלַאקעג עגנַאל .יינש רעֿפיט ַא ןגעלעג זיא ןטַײז עדייב ןוֿפ

 ןעזעגסיוא ןוא חטש ןצנַאג ןרעביא ןֿפרָאװעצ ןעוועג ןענַײז סעדַײב

 ַא ןענַאטשעג זיא טימ רעד ןיא .סעמרַאזַאק יו סנטַײװ רעד ןוֿפ

 ןפיױטּפָא םעד דובכל הדועס ןוא עינָאמערעצ-דמש ?
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 ןטלווירדעצ טימ ןטָאשַאב םימלצ טימ ,סמערוט ייווצ טימ רעטסיולק

 יד .טֿפול רעקיטכיזכרוד רעד ןיא טנכייצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יינש

 -מעלֿפ יד ןוא טנֿפעעצ טיירב ןעוועג ןענַײז רעטסיולק ןוֿפ ןרעיוט

 -רַאֿפ ,ןטָאש ןיא טלגיּפשענּפָא ךיז ןבָאה טכיל ענעסקַאװ יד ןוֿפ ךעל

 ןרָאֿפעגנָא ןענַײז ןטַײז עלַא ןוֿפ .ןזיווַאב קירוצ ךיז ןוא ןדנווװוש

 ןענַײז סנקעטש עטַאװעקנעס טימ ןעגנוי .םירעוּפ טימ ךעלטילש

 -עג ןבָאה רעדיילק עצרַאװש ןיא ןעױרֿפ .זַײװסעקּפוק ןעמוקעגנָא

 עטנֿפעעצ יד ןיא ןדנּוװשרַאֿפ זַײװקיצניײא ןוא רעטסיולק ןרַאֿפ טינק

 ,עגנַאל ןיא ןכַאנָאמ .לייה רעֿפיט ,רענעטכױלַאב ַא ןיא יו ןרעיוט

 "עג ךיז ןבָאה ןדלָארט יד ּוװ ,ןעלטרַאג טימ סעטָאּפַאק עניורב

 ןשיװצ טרַאשעג קיטכרָאֿפטַאג ךיז ןבָאה ,סיֿפ יד ןשיווצ טלבמָאב

 טשינ טלָאװ ךַאז ןייק יו ,טעברַא עכעלגעט רעייז ןָאטעג ,םלוע

 .ןעמוקעגרָאֿפ

 ןבױהעגֿפױא טָאה יקסנעלעי .טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןטילש רעד

 םוצ ןעמוקוצוצ ןעוועג רעווש זיא סע .סױרַא ןענַײז עלַא ןוא ץָאק םעד

 עדעי .ןטַײז עלַא ןוֿפ טרַאּפשעג ךיז טָאה םלוע רעד .רעטסיולק

 ןגָארטעג טָאה רענייא .עינַאּפמָאק עשירֿפ ַא ןעמוקעגנָא זיא עלַײװ

 -עג טָאה םלוע רעד ןוא דליב קילײה ַא -- רערעדנַא ןַא ,םלצ ַא

 ָאד .םורַא ןוא םורַא ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה גנַאזעג סָאד .ןעגנוז

 ןיא ןַײרַא רעצעמע זיא ָאד .ןביוהעגנָא טרָאד ,טקידנעעג ןעמ טָאה

 ןסַײװ ןרעביא טלקַײקעג ךיז טָאה גנַאזעג עליטש סָאד ןוא טימ רעד

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה קלָאֿפ'ס .רעיורט ַא טגָאיעגנָא ,יינש

 ,10 טסוּפטָא ַא ףיוא יו ןעגנוזעגטימ ליטש ןוא ןעמלצ

 טַײז רעד ןוֿפ ,טסירגַאב ךיז ,ןסקַאװעגסיױא זיא חלג רעגנוי ַא

 זיא ,טלעטשעגרָאֿפ םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןיכדרמ ףיוא ןָאטעג קוק ַא

 ןעמ טקוק ןטַײז עלַא ןוֿפ זַא ,טניימעג .ךעלמייהמוא ןרָאװעג ןיכדרמ

 | ,םיא ףיוא |
 ןזיועג רענעדירֿפוצ ַא חלג רעד טָאה -- !ענַאהַאק עינַאּפ --

 ,(ןטסירק ייב) הליחמ ןופ בוט-םוי
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 טציא -- ןעמוקנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ףיוא

 ?ַאה ,דנַאטשֿפױא ןגעק זיא קלָאֿפ'ס זַא ,ןגָאז טשינ רענייק ןיוש טעוו

 ןַא טימ ןענַאטשעג זיא רע .טרעהעגוצ טשינ ךיז טָאה יכדרמ

 םורַא זַא ,טליֿפעג טשינ .ןגיוא עטכַאמרַאֿפ בלַאה ,ּפָאק ןטזָאלענּפָארַא

 ןייא ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,ןשטנעמ טימ טנַאװ עטכידעג ַא זיא םיא

 םיא ַײב חומ ןיא ,םורַא ךיז טוט סָאװ טלעטשרַאֿפ ,ןסערּפנעמַאזוצ

 סנעמעלַא רעביא ןביוהעג ךיז טָאה רע זַא ,קיטֿפול ױזַא ןרָאװעג זיא

 יד ןָא-טלעטש ,ןָא-טמוק ,רעטנֿפָאװַאב ַא ,אנוׂש רעד יװ ,ןעזעג .ּפעק

 ןײגרעדנַאנוֿפ טשינ ךיז טעװ ןעמ ביוא זַא ,טעשַארטס ןוא ןסקיב

 ןייא יוװ ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה םלוע רעד .ןסיש רע טעװ

 :אנוׂש םַײב ןטעבעג ךיז ןוא ינק יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז שטנעמ

 | | ! סיש ---

 ןעמוקוצ רעטנענ טלָאװעג ,ןָאטעג גיוו ַא ךיז טָאה םלוע רעד

 רֶע יו ,טליֿפרעד רע טָאה .ןיכדרמ טּפעלשעגטימ ,רעטסיולק םוצ

 ןוא ,לדנעּפש ַא יװ ,םָארטש ןטימ ךיז טגָארט ,םעלק ַא ןיא טציז

 טָאה רע .ןענַאהַאק ןשטעווקעצ טשינ לָאז עסַאמ יד ,טַאהעג ארומ

 -רעד .רעמינּפ עקיטכעדרַאֿפ ךיז םורַא ןעזרעד .טקוקעגמורַא ךיז

 -עדעֿפנָאק ַא ןיא רעקשטיטלַא ןַא יו טרעהעג .ןגיוא עקיציּפש ןעז

 טקידײטרַאֿפ רעקיסַײרד יד ןיא טָאה רע יװ ,טלייצרעד 11 עקטַאר

 עלַא .ןַײא טשינ ךיז טרעה עקימורַא יד ןוֿפ רענייק ןוא ,עשרַאוו

 טימ רעטסיולק םוצ ךיז ןסַײר ןגיוא עקיצַײג ,רעלַײמ עטנֿפעעצ טימ |

 -לעז יד טלָאװ ףלַאֿפעגנַײא ןיכדרמ זיא .סנגיובנלע עטלעטשעגנָא

 ?אנוׂש זיא סע ןכלעוו ןגעק ןלעטש וצ ךיז ןעוועג חוּכב עסַאמ עקיב

 -ילייה רעד ןוֿפ דליב סָאד ּוװ ,רעטסיולק ןיא גנַאגנַײרַא םַײב

 ענעסּפיג ַא טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה ,ןענַאטשעג זיא עמַאמ רעק

 -עדעֿפנָאק ַא ןגָארטעג יז טָאה ּפָאק ןֿפױא .ױרֿפ רעגנוי ַא ןוֿפ רוגיֿפ

 יד רעביא ןוא ןעמולב ןוֿפ רעלדָא ןסַײװ ַא ץרַאה ןֿפױא ,עקטַאר

 -ןעהנָא יד טריפעגנייא ןבָאה סע סָאװ ,ןציּפש טימ לטיה שיליוּפ שיּפיט ַא 1
 ,םעטסיס-עיצַארעדעּפנָאק רעשהכולמ ַא ןופ סרעג



 2317 | רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 עגנוי עלעֿפַײה ַא .ןטייק ענרעזַײא ןעגנָאהעג ןענַײז סיֿפ ןוא טנעה

 :ןעגנוזעג ןוא יינש ןֿפױא טינקעג ןבָאה ךעלדיימ טימ טַײל
= = = 15 0186 008 8026 

 טנַאװ ַא יו ןייטש ןבילבעג ,טּפַאכעגרעטנוא טָאה קלָאֿפ סָאד

 .רעטרעוו ןָא ןָאטעג רעטיצ ַא סעּפע טָאה טֿפול רעטלַאק רעד ןיא ןוא

 ,רעטייווצ ַא םיא ךָאנ .חלג ַא ןסקַאװעגסיױא זיא רוגיֿפ רעד ַײב

 ןענַאטשעג ,ןָאטעג טשינ ריר ןייק ךיז טָאה םלוע רעד .רעטירד ַא

 זיױלב ,טדער ןעמ סָאװ ,טרעהעג טשינ .רעמינּפ עטלַארטשעצ טימ

 ,ןטייק יד ןסַײרעצ ףרַאד ןעמ ,ןגָאלשעג טָאה העש יד זַא ,טליֿפעג

 יד .קירעזייה טדערעג ,ןטסױֿפ יד טימ טעברַאעג טָאה ענַאהַאק

 ןעירשעג ,ןעלטיה יד ןֿפרָאװעג ןבָאה טנעָאנ ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ

 עסַאנ רָאּפ ַא ןקַאב ענַײז ףיוא טליֿפרעד טָאה יכדרמ .?שטשָאנדעי,

 -עגמורַא םיא טָאה יוג רערעטלע ןַא -- ןקעמש קעבַאט ןוֿפ סעצנָאװ

 :טשוקעצ ךיז ןוא טּפַאכ

 !?שטשָאנדעי, ןַײז לָאז ,?שטשָאנדעי; זַא --

 24 ךליה ַא טָאה דלעֿפ ןרעביא ןוא ןגױצרַאֿפ טָאה רעצעמע
 יהוה ןסס?סוסז 18 יי יי

 טלקַײקעג ךיז ,רעכעה ןוא רעכעה ןסקַאװעג זיא גנַאזעג סָאד

 טָאה טֿפול רעד ןיא ןוא םירעיוּפ יד ןוֿפ ןעלטיה ענרעטוֿפ יד רעביא

 טעװ ןגרָאמ ,טנַײה זַא ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ ןביולג קילײה ַא ןגָארטעג ךיז

 | .ןרעוו טַײרֿפַאב סע

 :םורַא ןוא םורַא טרעטיצעגֿפױא טָאה טֿפול יד

 ,טרָאֿפ רע ,טרָאֿפ רע ---

 ? רעוו ---

 !יקסװָאטַאינָאּפ ץנירּפ --

 | ?רע זיא רעוו --

 ?ריד ןעמ טגָאז יו -- -- -- סייוו'כ ?זיא רע רעוו ---

 טסָאה וד סָאװ ,טָאג, /גנַאזעג ןלַאנָאיצַאנ ןשיטעטַאּפ ןופ ויטַאמטײל/ 2
 .י"תופירש יד ןופ ךיור ןטימ, *5 -- ,"-- -- --= ןליוּפ
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 ? ץנירּפ ַא --

 !ץנירּפ ַא ,עינַאּפ ,ָאי ---

 !יקסיָאמַאז עיבַארכ רָאג זיא'ס ,ןיינ ---

 | ? רעכיז טסיב ---

 ןרָאֿפוצנָא ,רעדורב ,טמוק'ס רָאנ ,רעכיז טשינ יצ רעכיז ---

 !רעװ :? עיליב טשינ

 ?ןַאּפשעג ַאזַא ףיוא וטסגָאז סָאװ ---

 !טכיול סָאד יו ---

 !דלָאג ---

 !דלָאג ענייר ---

 ךיז טָאה סע .סעצישטכַאלש עטיווס ַא ןטירעגנָא זיא דלַאװ ןוֿפ

 טמוק סע רעװ טסּוװעג טשינ טָאה רענייק .ףיולעג ַא ןבױהעגנָא

 ,טרַאּפשעג ךיז ,ןעמענ ענעדײשרַאֿפ ןֿפורעגנָא טָאה ןעמ .ןרָאֿפוצנָא

 15 ץיּפש ַאנ טנַאּפשעג ,שטָאק ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה דלַאב .טעוועג ךיז

 זיא שטָאק ןיא .סעינרעבוג עשיליוּפ ןעצ יד טיול --- דרעֿפ ןעצ ןיא

 -עג ,דרעֿפ יד .סעמַאד טימ טלגנירעגמורַא ,ןַאמ רעגנוי ַא ןסעזעג

 -דַא ענרעבליז טימ טבעוועגכרוד ,טַאקָארב םענעדַײז-יולב ןיא טליה

 -סוחי ענעדלָאג ּפעק ענעסיררַאֿפ יד ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ,סרעל

 15 עקסװָאקַארק עלַאנָאיצַאנ ןיא ,רעטכעט עשילוּפ עקיגייב .ןברעה

 -לָאטש ערעייז ןגיובעג סָאװטע ,ךַאװנרע ןַא ןסָאלשעג ןבָאה ,רעדיילק

 יד .ּפעצ ענעדלָאג יד טימ .,ןגיוא עיולב יד טימ טֿפושיּכעג ,ּפעק עצ

 ץנירּפ םעד זיא רעטסיולק ןוֿפ ןוא טגיוועצ ליטש ךיז ןבָאה ןקָאלג

 ןקָאלג-רעטסיולק יד ןוא .עיסעצָארּפ עקיליײה ַא ןעמוקעגנגעקטנַא

 רעטכעט עשילוּפ עצלָאטש יד ןוא .טגיוועצ רעקרַאטש ךיז ןבָאה

 -עג טָאה רעקרַאטש ןוא רעכעה .ּפעק ערעייז ןגיובעג רעֿפיט ןבָאה

 ,לדיֿפ רעשידִיי ַא ןוֿפ ץכערק ַא טימ טײלגַאב ,גנַאזעג רעייז ןעגנולק

 יד טכליהרַאֿפ ,ךָאי ןרעוש םעד טרעדַײלשענּפָארַא ןעמ טָאה ױזַא

 ןוא ליטש םלוע רעד טָאה --- קלָאֿפ ןשילױּפ ןוֿפ קיטייוו ןוא הּפרח

 .עקָארק ןופ רעדיילק עשיפיט ** -- .טנרָאפ ,שארב 15 -- .רעװ יבא 4



 219 רעדלעו עשיליוּפ ןיא

 טרַאגעג ןוא ץנירּפ רעייז רַאֿפ ינק יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז קילייה

 | .טרָאװ ַא סנַײז ךָאנ

 ןקידנעינק םעד רעביא ץנירּפ רעד ןענַאטשעג זיא ץלָאטש ןוא

 דלַאװ ןוֿפ יו ,ןעזעג ןוא עצנָאװ עגנַאל ןַײז ןסיבעג שירעגירק .קלָאֿפ

 לדִיי ןיילק ַא .טחוש-ףרָאד עלהשמ ןעוועג זיא סָאד .דַיי ַא ןָא-טמוק

 טימ לקעז ַא ןגָארטעגמײהַא טָאה סָאװ ,לדרעב ןסעגעגסיוא ןַא טימ

 ןעמ ןוא טינק ןעמ זַא ,ץנירּפ רעד טָאה ןסעגרַאֿפ .סרעבעל-ןוא-גנול

 -נגעקטנַא ,שטָאק רעד ןוֿפ סױרַא זיא רע .טרָאװ ַא סנַײז ףיוא טרַאװ

 .םיא טימ טשוקעצ ךיז ןוא טּפַאכעגמורַא םיא ,לדִיי םעד ןעגנַאגעג

 סעמַאד יד ,סעקטַארעדעֿפנָאק יד ןֿפרָאװעג סעצישטכַאלש יד ןבָאה

 קלָאֿפ קידהליֿפּת סָאװ רָאנ סָאד ןוא ןשטנַאה ענעדַײז ,עסַײװ יד ---

 גנַאל , *!שטשָאנדעי, :ןעירשעג .טַאװיװ ַא טימ ןעגנורּפשעגֿפױא זיא

 ץנירּפ םענוֿפ רוטַאנ עטיירב יד ךיז טָאה -- *!קעשָאמ לָאז ןבעל

 טּפַאכעג ןהשמ רע טָאה .ןעיירשעג סעמַאד יד רעטנוא טליּפשעצ

 -עג טָאה לדִיי סָאד סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,טנעה יד ףיוא

 שטָאק רעד ןיא טצעזעגנַײרַא םיא ,טנייוועג ,סיֿפ יד טימ טעגירד

 .ןגיוצעג רעטַײװ ךיז טָאה גוצ רעד ןוא

 ,טעלגעג םיא ,טחוש םעד ןקִיורַאב ןעמונעג ןבָאה סעמַאד יד

 -סיוא ,גנוריצ ,רעדנעב ,ךעלטעמַאס רעזדלעה יד ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא

 -עג ,רעדעֿפ-עװַאּפ ַא טימ עקטַארעדעֿפנָאק ַא םיא רַאֿפ ןטכָאלֿפעג

 ןֿפרָאװעג ןוא ןענָאקַאלֿפ ענרעבליז ןוֿפ ןעמוֿפרַאּפ םיא ףיוא ןסָאג

 -ענ ,זיא טחוש רעד .ןָאט שוק ַא טשרע וצ םיא לָאז סע רעוו ,לרוג

 ןָאטעג הליֿפּת ,טנייוועג ,תורצ עטנערבעג ןיא ןסעזעג ,ךעב

 -ילייה ּוװ ,רוגיֿפ רענעסּפיג רעד ַײב ןסקַאװעגסיױא זיא יכדרמ

 ,טנעה ענעבױהעגֿפױא טימ רעכיילב ַא .טרעטַאלֿפעג ןבָאה ןענָאֿפ עק

 יד .ןָאטעג טשינ ריר ןייק ךיז ,ןגיובעג סָאװטע ןענַאטשעג רע זיא

 סעמעוװ ןוא ,ןקָארשעצ סָאװטע טקוקעג ןבָאה ,עדלימ ,ענעֿפָא ןגיוא

 ןגיוא ענַײז ןוֿפ ןיוש ךיז טָאה ,טעשזדנָאלברַאֿפ ייז וצ טָאה קילב

 ןבָאה ןענָאֿפ עקידנרעטַאלֿפ יד ןשיוװצ .ןעַײרֿפַאב טנָאקעג טשינ



 ושָאטַאּפָא ףסוי 300

 רעד -- רעדירב עכעלבַײל ייווצ יװ ,רעמינּפ ייווצ טלַארטשעגסױרַא

 .יכדרמ רערעכיילב ךָאנ רעד ןוא ?ןוז רעכיילב

 .רעליטש גנַאזעג סָאד ,רענעלק ןרָאװעג ןענַײז ןעיירשעג יד

 -גווװ ַא ףיוא יוװ ,רעגניֿפ יד טימ טלטַײטעג ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד

 ןביוהעג ךיז עטֿפַאגרַאֿפ .ךיז טוט ָאד סָאװ ,טּפַאכעג טשינ ךיז ,רעד

 :רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא

 ?סָאד זיא רעוו ---

 ?סָאד זיא רעוו ---

 ?דֶיי ַא --

 !סוזעי ןַאּפ יו סיוא ךָאד טעז רע --

 ?סָאד זיא רעוו ---|

 ?רעוו ---

 ,ןגיוצעגסיוא ,ךיילב םינּפ'ס .רעירֿפ יװ ןענַאטשעג זיא יכדרמ

 -עצ עטָאּפַאק יד ,ןרעטש ןרעביא ןֿפרָאװעצ קיסעלכָאנ רָאה יד

 .םלוע םוצ טדנעוװעג טנעה עלעדייא ,עסַײװ יד ןוא טלּפענק

 רעטלוב ,ןרעיוא יד ןיא טעמושזעג טָאה טייקליטש עגנילצולּפ יד

 דחּפ ַא ןוא ןקָאלג-רעטסיולק יד ןוֿפ ןגיוו עקינָאטניײא סָאד טכַאמעג

 ,רעצרעה יד ןיא טגיוועג ךיז טָאה טײקירעגַײנ טימ טשימעג

 ןטירעגנָא ןענַײז דלַאװ ןוֿפ יו ,טקרעמַאב טשינ טָאה רענייק

 -רעד ךיז טָאה לָאמ ַא טימ ,דרעֿפ עקנילֿפ ,עניילק ףיוא ןקַאזָאק

 טימ ןֿפָאלעגנָא ןענַײז ןקַאזָאק יד .קױּפ ַא ןוֿפ ןּפַאלק סָאד טרעה

 / .ןסיש םוצ ןסקיב עטלעטשעגנָא טימ ,ןטענָאיַאב עקידלקניֿפ

 -נעמַאװצ רעמ ךָאנ ךיז םלוע רעד טָאה ןֿפױלטנַא וצ טָאטשנַא

 -עלדנעמוא ןַא ןיא ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז ,עציײלּפ וצ עציײלּפ ,טקירדעג

 -סיוא יוװ ,יכדרמ ןענַאטשעג זיא טנַאװ רעד רעביא ןוא ,טנַאװ רעכ

 יועד ןיא טנַאה ןייא טימ טרַאּפשעגנָא ךיז ,ןייטש ןטַאמ ןוֿפ טקַאהעג

 ,םלוע ןֿפױא טקוקעג ןוא עמַאמ רעקילייה

 -סיולק ןיא ןַײרַא טלָאװעג ,ןָאטעג רַאּפש ַא ךיז טָאה עסַאמ יד

 טָאה שטנעמ ןייא ןייק זַא ;טסערּפעגנעמַאזוצ ױזַא רעבָא ןעוועג ,רעט

 רעד ןיא ןקעטש ןבילבעג עסַאמ יד זיא .ןסַײרּפָא טנָאקעג טשינ ךיז
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 -עגקעװַא ריא ךיז טלָאװ .טסױֿפ ַא יוװ ,ןעגנָאהעג ךיז טכַאד ,טֿפול

 ,דָיי ןכיילב ןֿפױא טקוקעג ןגיוא עקיצָאלג טימ ןוא ,זדלַאה ןיא טלעטש

 -ייה ַא טרעהעג ךיז טָאה'ס ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא קיױּפ יד

 ;ריציֿפָא ןַא ןוֿפ לוק קירעז

 !ןבַײרטעצ רעוועג טימ ךַײא ןעמ טעװ טשינ זַא ,ךַײא טייגעצ ---

 טָאה חלג רעגנוי ַא .טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה רענייק

 :ןעגנוזעצ ךיז ןוא םלצ ַא ןבױהעגֿפױא
 996161/ 2026 = הייד זי

 :טּפַאכעגרעטנוא טָאה םלוע רעד = |
 סיא1ס1} 8026, 8ו0161/ תמססמצ , פואנסז} 01 ת1681161161מ ,

 ?ז011ט) 816 2800 תסחמנ 1/

 -רַאֿפ ,רעכעה ןעגנוזעג ,ןעלטיה יד טּפַאכעגּפָארַא ןבָאה עלַא

 ןוֿפ רעכעל יד ףיוא ,ןטענָאיַאב עקידלקניֿפ יד ףיוא טקוקעג טנשקע

 .תוחוּכ טימ ןטסָאמעג ךיז ,ןסקיב עטלעטשעגנָא יד

 טָאה ,ןטָאשעג סעברַא טלָאװ ןעמ יװ ,ןקיוּפ ןוֿפ ןּפַאלק טכַײל ַא

 -רַאטש ןרָאװעג ןּפַאלק סָאד זיא דלַאב .טֿפול יד טלסײרטעגֿפױא

 ךרוד ןענַײז 15 סעשטשערד זַא ,ןעיִאו א ןיא ןעגנַאגעגרעביא ,רעק

 עגר ַא ףיוא טבױטרַאֿפ טָאה ןסקיב ןוֿפ לַאנק ַא ןוא ,בַײל ןרעביא

 ַא ,םלצ םעד טזָאלעגסױרַא טָאה חלג רעד .גנאזעג עליטש סָאד

 יכדרמ .ליוק ַא ןוֿפ ןלַאֿפעג ךַײלג ,ןבױהעגֿפױא םיא טָאה רעטייווצ

 ,םלצ םעד טּפַאכעגרעטנוא טָאה

 -ירַא ,טזָאלעגכָאנ טָאה ןשטנעמ ןוֿפ טנַאװ עטסערּפעגֿפױנוצ יד

 טשינ ךיז ,ענעלַאֿפעג יד ןוֿפ ןצכערק יד רעביא ןעגנורּפשעגרעב

 טימ ,טנעה עזיולב טימ ,סנקעטש ענעבױהעגֿפױא טימ ןוא ןֿפָאלעצ

 | .אנוׂש םוצ ןָאטעג רַאּפש ַא ךיז רענייטש

 ,רעִירֿפַא ףיוא ןֿפָאלעג זיא יכדרמ

 טשטעװקרַאֿפ ןּפיל יד .טנֿפעעצ בַײל עסַײוװ'ס .ןסירעצ דמעה'ס

 "רַאטשמוא ןוא רעקיליײה ,רעקרַאטש ןוא רעקילייה ,רעקילייה ,וד ,טָאג,17

 "!תונמחר זדנוא ףיוא בָאה ,רעקיב
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 ןעירשעג ,ךיז טכַאד ,ןבָאה ןגיוא ענעדנוצעגנָא יד ןוא .קיטייוו ןוֿפ

 : / +אנוׂש םוצ

 !ןשטנעמ עקידלושמוא עוועדרָאמ !סיש ---

 יװ ,ןעזעג טָאה רע .טנַאה ַא רַאֿפ טּפַאכעגנָא םיא טָאה רעצעמע

 ,עמוטש רָאּפ ַא םיא ףיוא טלעטשעגנָא ,טצעזעגוצ ךיז טָאה לגנִיי ַא

 ןוֿפ לגנִיי םַײב ןָאטעג סָאג ַא ךיז טָאה טולב ןוא ןגיוא ענעקָארשעצ

 זיא ןוא ןּפיל יד וצ םלצ םעד טגיילעגוצ םיא טָאה יכדרמ .ליומ

 ןיא יוװ ןֿפָאלעג זיא רע .םָארטש ןטימ ןרָאװעג טּפעלשעגקעװַא ךַײלג

 טלַאװעג ךיז .ןענעֿפרׂש ,םיא ַײב ןענערב טנעה יד יוװ טליֿפעג .רעביֿפ

 -עג טָאה רע סָאװ ,ןזַײא רעקיטש עטילגעצ סַײװ יד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב

 -ֿפיױא ןבָאה ןעגנוריסַאּפ רעטנזיוט ןוא ,רעגניֿפ יד ןשיווצ ןטלַאה

 רע טָאה ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע .עגר ַא ןיא םיא ַײב טנַײשעג

 -עגמוא טָאה ,טֿפַארק עיור ַא יו ,עסַאמ יד ןעוו ,טלעטשעגּפָא ךיז

 .געוו ןיא ןענַאטשעג ריא זיא'ס סָאװ ,ץלַא ןסירעגסיוא ןוא ןֿפרָאװ

 -ָאֿפ ַא ךָאנ םעדָאֿפ ַא טּפַאכעגֿפױא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע ,ָאי

 טלָאװעג ,ןטקיטולברַאֿפ ַא ,טלעוו רעד ןוֿפ דוס םעד ןטלַאהעג ,םעד

 עגושמ לָאז יז ,קיב ןטציירעצ ַא יו ,עסַאמ רעד ןָאט רעדַײלש ַא םיא

 ןָאטעג בייה ַא טָאה רֶע .טייהרעקידעבעל ןסעֿפױא ךיז לָאז יז ,ןרעוו

 ןשיוװצ ןייטש טבַײלב ,ךיז טסקַאװעצ םלצ רעד יוװ ןעזרעד .טנעה יד

 רעַײֿפ סנּפָארט עטיור .הציחמ ענרעזַײא ןַא יוװ ,עסַאמ רעד ןוא םיא

 רעדַײלש ַא טליֿפרעד טָאה יכדרמ .ַײרעמושז ַא טימ ַײברַאֿפ ןענַײז

 ליב ןגעלעג זיא ,רענעכָארבעגרעביא ןַא ,םלצ רעד -- קירוצ ףיוא

 -עצ ןרעביא טייטש רע יװ ,ןענַאהַאק ןעזרעד טָאה רע .סיֿפ ענַײז

 :טַײרש ןוא טנעה עטײרּפשעצ טימ םלצ םענעכָארב

 - ףלַאֿפעג זיא םיור !ףלַאֿפעג זיא םיור ---

 רעד ןיא טלקַײקעג ךיז ,ןָאטעג רַאּפש ַא ךיז טָאה עסַאמ יד

 ךיז טָאה יכדרמ .ןרָאװעג טשינ ,ףױרַא סיֿפ יד טימ ןַײרַא טייקיולב

 רע .ןרָאװעג ליטש ױזַא לָאמ ַא טימ זיא'ס סָאװ רַאֿפ ,טשודיחעג

 .ןברָאטשעגּפָא זיא ץלַא .טייקיולב רעד ןיא טגָאיעג ךיז ,ןֿפורעג טָאה

 .ןעמּווװושעצ
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 רעַײֿפ ןוא טולב : 2 לטיּפַאק

 יד ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טשינ .גױא ןַא טנֿפעעג טָאה יכדרמ

 ,טשודיחעג ךיז טָאה רע .טכַאמרַאֿפ קירוצ סע ןוא יינש ןוֿפ טײקסַײוו

 רעּפרעק רעצנַאג ןַײז .ןָאט טשינ ריר ןייק ךיז ןָאק רע סָאװ רַאֿפ

 -עצ ןַײז ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,יינש רעד .טרעווילגרַאֿפ ןעוועג זיא

 טָאה רע ןוא בַײל ןרעביא ירב ַא טימ טישעצ ךיז טָאה ,דמעה ןטנֿפע

 ַא ןוֿפ ןַײשּפָא ןסַאלב ַא טימ למיה רעיורג ַא ,טרעטכינעגסיוא ךיז

 -נעמוקנָא רעד ןוֿפ טייקליטש יד .םיא רעביא ןעגנָאהעג זיא ןרעטש

 םושב ךיז טָאה רע ןוא ןרעיוא יד ןיא טעמושזעג טָאה טכַאנ רעקיד

 רע .ױזַא ןיוש טגיל רע גנַאל יװ ,ןענָאמרעד טנָאקעג טשינ ןֿפוא

 טרעוושעג ןבָאה סיֿפ יד .טעדנּוװרַאֿפ זיא רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא

 -עג טָאה רע .רעצעלק עטּפַאזעגנָא יוװ ,ןַײרַא יינש ןיא ןעקנוזעג ןוא

 םענעכָארבעצ םעד טּפַאטעגנָא ,ךיז םורַא טנעה יד טימ ןרַאש ןעמונ

 ןבילבעג זיא חלג רעטרעצעגסיוא רעד יװ ,טנָאמרעד ךיז ןוא םלצ

 ענַײז רַאֿפ ,ןליוּפ רַאֿפ ןלַאֿפעג זיא חלג רעד .רעטסיולק םַײב ןגיל

 ןוֿפ טלמַאזרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ םירעיוּפ רעטנזיוט יד -- רעדירב

 ָארק ַא ?ָאד רע טגיל סָאװ רַאֿפ ?יכדרמ ,רע ןוא --- םורַא ןוא םורָא

 ןעקַארק ַא טימ ןוא עטירד ַא ,עטייווצ ַא דלַאב ,ןעירשעצ ךיז טָאה

 -עגנַײא זיא ןיכדרמ .ןטַײז עלַא ןוֿפ טזָאלעגּפָארַא ןעָארק ךיז ןבָאה

 יד טגנערטשעגנָא טָאה רע .ןגיל ןטרָאד זומ שטנעמ ַא זַא ,ןלַאֿפ

 ,ייגש ןרעביא ךיז ןענעכייצ ןעלבָאנש עצרַאװש יד יוװ ןעזעג .ןגיוא

 עקידנעקנַאלב יוװ ,קירוצ ןוא ןיה ןלַאֿפ ,רעקיציּפש ,רעגנעל ןרעוו

 ךיז טָאה ָארק ַא .טגיל שטנעמ רעד ּוװ ,ּפָארַא ךיז ןזָאל ,ךעלגנילק

 ןסיררַאֿפ ,ןברַאש ןֿפױא לגילֿפ עטײרּפשעצ טימ טלעטשעגקעוװַא

 -כעלטקניּפ רעטנשקערַאֿפ ַא טימ ןוא רעקיּפמיױב ַא יו לבָאנש םעד

 טלָאװ ָארק יד יו ,רעֿפיט ,רעֿפיט ,ןַײרַא ןרעטש ןיא טקיּפעג טייק |

 -עג ךיז טָאה יכדרמ .ןברַאש םעד ןטלַאּפש ןבילקעג ךיז ןילק ַא טימ

 ,רָאֿפ זיולב ךיז רע טלעטש סָאד זַא ,טשינ רָאג טעז רע זַא ,טּפַאכ
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 -עג םיא ןיא טָאה ןבעל וצ גנַאלרַאֿפ ַא .טרעטיצעגֿפױא טָאה רע ןוא

 זיא ןעקַארק סָאד רעקידלמוט ןוא רעכעה סָאװ ןוא .ןסקַאװ ןעמונ

 -רַאטש ץלַא ,טכַאנ רעד ןוֿפ טייקליטש יד טלסײרטעגֿפױא ,ןרָאװעג

 םעד ןיא טלגענעג ךיז ,גנַאלרַאֿפ רעד ןרָאװעג ןיכדרמ ַײב זיא רעק

 ,טֿפול רעקידנדַײנש רעד ןיא טֿפמערקעג ךיז ,יינש ןטסערּפעגֿפױנוצ

 ַא ףיוא ןשָאלעגסיױא ןעמוקסיורַא ריא טימ טָאה הנֿבל יד זַא ןוא

 ךיז רע טָאה ,טכיל ןטַאמ ַא טימ ןיכדרמ ןסָאגעגּפָא ,ןרעטש יד עגר

 םיא ןעמענ סָאװ ,ןגיוא םורַא ןוא םורַא ןעזעג .קיטכיזכרוד טליֿפרעד

 -עגמורַא ךיז טָאה יכדרמ .ןעגנורּפשעגֿפױא קערש ןוֿפ זיא ןוא ,ךרוד

 עטײנשרַאֿפ ךיז רַאֿפ ןעזעג .ךיז טניֿפעג רע ּוװ טסּוװעג טשינ .טקוק

 -ּפָא טכַארבעגטימ טָאה ןעקַארק סָאד .טרעהעגנַײא ךיז ןוא ןטסוק

 יד ּוװ ,יינש ןֿפױא .טדערעג ןטלָאװ ןשטנעמ יװ ,ןעגנַאלק ענעסירעג

 ַא ןוֿפ ןטָאש ַא ןגױװַאב ךיז טָאה ,לגעוו ַא ןטינשעגסיוא טָאה הנֿבל

 רעטניה ןוֿפ .ריֿפ עלַא ףיוא ןרַאש ןעמונעג ךיז טָאה יכדרמ .שטנעמ

 :לוק שירעוּפ ַא טרעהעג ךיז טָאה טסוק ַא

 == == -- -- קלחי:רעטניה ןיא ליוק ַא טימ -- -- == --

 !ךיז לעטש !:וקינוװָאיָאװ עינַאּפ ,ךיז לעטש ,ונ ---

 ?ַאה ?? ןעועיאװ טלָאװרַאֿפ ריד ךיז טָאה'ס ---

 !זיא סָאד ףַײטש יו ---

 ! לַאסנָאװ .ַאזַא --- |

 ?דלַאװ םעד ןּפעלשעצ ריד טעװ ןעמ ,טַאהעג ארומ טסָאה --

 ?לעשיד ַא ףױא לגנערד ַא ןעמונעג טָאה רעיוּפ ַא זַא ,ןסימשעג

 טימ וטסעװ ענמורט ַא ףיוא טערב ַא יװ רעמ ?ַאה ,וטסגַײװש טציא

 !ןעמענטימ טשינ ריד

 !ףיוה ןיא םירעוּפ ןסַײמש טשינ רעמ ןיוש טסעוו --

 !רעבַײוװ ערעייז וצ ןכירק טשינ --

 !סעטיּפָאק יד סיוא-יצ !סוֿפ ַא ןַײא-גייב ונ ---

 טימ * -- .ןעלמוט ,ןעװעדנַאמָאקמורַא* --- .(קידנקזוח) רעפמעק ינודַא
 2 .ןעגנָאהַאב סעצנָאװ עסיורג
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 רעד טימ ךיז טלַאה ,ןעװעיאוװ טלָאװרַאֿפ ריד ךיז טָאה'ס זַא --

 !קלח-רעטניה ןיא ליוק

 -גורּפשעגֿפױא זיא רע .ןגילנַײא טנַאקעג טשינ רעמ טָאה יכדרמ

 -עגרעביא ןַא ,רעױּפ רעד .טסוק םוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןוא ןעג

 וויטקניטסניא ,קַאז ןטּפָאטשעגנָא ןַא ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה ,רענעקָארש

 סיורג ןוֿפ .ןֿפױל ןעמונעג ןוא "??!ַאירַאמ סוזעי? ןָאטעג יירשעג ַא

 ןדנּוװשרַאֿפ זיא ןוא ןֿפרָאװעגקעװַא ךיוא קַאז םעד רע טָאה קערש

 -כער סָאד .תמ רעטעקַאנ ַא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג זיא טסוק םַײב

 עבלַאה עקניל יד ,טמורקעגסיוא ליומ'ס ,טנֿפעעצ סָאװטע גיוא עט

 טָאה'ס זַא ױזַא ,ןּפיל עטקירדרַאֿפ יד ןשיוצ טשטעװקרַאֿפ עצנָאװ

 ,םינּפ ןבלַאה ַא טימ שטנעמ ַא טייטש'ס :טכַאדעגסיוא ןיכדרמ ךיז

 רעטלַאק ַאזַא ןיא ןָאטעגסיױא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ריד ףיוא טקוק

 רעױּפ רעד סָאװ ,לויטש רענעטכוי ַא .טנייוו ןוא ,ןטעקַאנ ַא טכַאנ

 -עג ךיז טָאה ,ןַײרַא קַאז ןיא ןגײלוצנַײרַא טַאהעג טַײצ טשינ טָאה

 דנּוװ רעד ןוֿפ טולב סָאד ּוװ ,ץרַאה סתמ ןֿפױא .יינש ןיא טרעגלַאוו

 יכדרמ .למלצ ןיילק ַא ןעגנָאהעג זיא ,טרעוילגרַאֿפ ןעוועג ןיוׂש זיא

 ןַא רַאֿפ יו ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןטיוט ןרַאֿפ ןענַאטשעג זיא

 לזמ'ס סָאװ וצ ןסעגרַאֿפ .זיא סָאד רעוו טסּוװעג טשינ .רֿבק םענעֿפָא

 לוויטש ןטמותירַאֿפ םעד ןעזעג .טכַארבעגרעהַא ָאד ןדייב ייז טָאה

 :ןעגנולקעג םיא ַײב טָאה ןרעיוא יד ןיא ןוא

 ?ףיוה ןיא םירעיוּפ ןסַײמש טשינ רעמ ןיוש טסעוו ---

 יכדרמ .ןעקַארק וצ טרעהעגֿפױא טשינ ןבָאה םורַא ןעָארק יד

 יד זַא ,טסוװעג טָאה רע שטָאכ ןוא .ןטיוט םעד ןגיוצעגסיוא טָאה

 טישעגנָא ןגעו טסעד ןוֿפ רע טָאה ,ןבָארגסיױא םיא ןלעוװ ןעָארק

 םענעכָארבעצ םעד טקעטשעגנַײרַא ,יינש טימ לגרעב ַא םיא ףיוא

 | | ,דלעֿפ ןטימ טזָאלעג ךיז ןוא םלצ

 -וֿפ'ס טשינ טָאה רע זַא ,ןעזעגמורַא ךיז רע טָאה טציא טשרע

 ךיז טָאה רע .ןעמונעגכרוד םיא טָאה טכַאנרעטניוװ עטלַאק יד .רעט

 ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טלסײרטעגּפָא עלַײװ עדעי

 ןענַאטשרַאֿפ .ָאד טוט רע סָאװ ,טגערֿפעג טשינ ךיז רעמ .טסָארֿפ
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 סָאװ רָאנ טָאה רע ןעמעוו ,תמ רעד ,חלג רעטרעצעגסיוא רעד זַא

 יד .רעדירב ערעייז רַאֿפ ןלַאֿפעג טשינ זיא ,יינש ןיא ןבָארגַאב

 ףלעוװו עקירעגנוה יו .ןעמונעגנָא טשינ תונברק יד ןבָאה רעדירב

 םעד רַאֿפ ןעמונעג המקנ ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה

 יד רַאֿפ רשֿפא ןוא ..ןָאט טלָאװעג ייז רַאֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,ןטוג

 ?רעטכעט ןוא רעבַײװ ערעייז ןוֿפ ןרערט יד רַאֿפ ,ץימש עשיצירּפ

 | | ...ךשֿפא

 ןדעי טּפַאכעגֿפױא .ןֿפָאלעג טעמּכ ,רעכיג ןעגנַאגעג זיא יכדרמ

 ,רענייא יו ןוא .שטנעמ ַא ףיוא םיוב ַא טשיטרַאֿפ טשינ .גנַאלק

 ,ןצייל יד טסעֿפ טלַאה ,דרעֿפ עדליוו רָאּפ ַא טימ ךיז טגָארט סָאװ

 ענַײז ןוֿפ ,ןגָארט טשינ ךיז ןלָאז דרעֿפ יד לענש יוװ זַא ,רעכיז זיא

 "יז רעקיבלעז רעד טימ ,ןסַײרסױרַא טשינ ןיוש ךיז ייז ןלעוװ טנעה

 ןוא םישוח עטֿפרַאשרַאֿפ ענַײז ַײב ןטלַאהעג ךיז רע טָאה טייקרעכ

 -עג זיא טייקרעכיז יד .ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא רעֿפיט ץלַא טנַאּפשעג

 סָאװ טייקרעכיז ַא ,םענַײז דילג ןדעי ןוֿפ ןלָאװקעג ,םיא ןיא ןעוו

 .ךיז טימ ןײלַא טבַײלב ןעמ זיב ריא ןוֿפ טשינ ןײלַא סייוו ןעמ

 ךיז ,ןיכדרמ ןעמוװושעגַײברַאֿפ ןענַײז ןעגנוניישרעד עשילרעטסיוא

 "עג ןֿפורעגסױרַא ןטלָאװ ייז יו ,םיא ןיא טרירעגנָא טשינ לָאמ וצ

 יד ןעגנוװצַאב טָאה סָאװ ,םענייא ןוֿפ ןכייצ ןעמייהעג ַא ךרוד ןרָאװ

 טקרעמַאב טשינ .קערש ןוֿפ ַײרֿפ ןעוועג זיא רע .טלעוו עכעלרעסיוא

 טצלעּפַאב דלַאװ קע ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טכַאנרעטניװ עסַײװ יד

 "סורַא טָאה טכַאנרעטניװ יד .ךעלּפעצזַײא טימ ןסקַאװַאב ,יינש ןיא

 ,חלג ןטרעצעגסיוא םעד לברַא ענעסיומש ,עטיירב עריא ןוֿפ טקישעג

 טקישעגסױרַא ,יינש ןיא ןבָארגַאב טָאה יכדרמ ןעמעו ,תמ םעד

 ןגָארט ,ןטילש ןטנַאּפשעג ַא ךָאנ ךיז ןגָארט סָאװ ,ףלעוו עקירעגנוה

 טֿפרַאדעג ןבָאה םילבחמ יד .ןיקסווָארַאמָאק ןוא ןעיצילעֿפ ךָאנ ךיז

 -רעביא ךיז לָאז רע ,ןקערשרעביא םיא ,געוו םעד ןיכדרמ ןֿפױלרַאֿפ

 וצ ןעמוקוצ טנָאקעג טשינ רעבָא ייז ןבָאה .תושר רעייז ןיא ןבעג

 ,יכדרמ .ןיכדרמ ןוֿפ טלײטעגּפָא ייז טלָאװ דָאר קידרעַײֿפ ַא וו ,םיא

 ןיא טליֿפרעד טָאה ,ןשטנעמ ןוֿפ טַײװ ,טלעװ רעד ןוֿפ ןָאטעגסיױא
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 ןיא ךיז טקעלּפטנַא סָאװ עביל יד ,שטנעמ םוצ עביל עסיורג ַא ךיז

 .רעדלעוו ןיא ,תוירבדמ

 יו .ןעזעג טָאה רע .ןדנוצעג ןיכדרמ ַײב ךיז טָאה חומ רעד

 םורַא-טּפַאכ ,רעסערג טרעוװ ,רעַײֿפ ַא ףױא:-טרעקַאלֿפ םיא םורַא

 ָאד ךיז ןזַײװַאב ןשטנעמ עטעקַאנ .רעטייווצ רעד ךָאנ עדַײבעג ןייא

 םִַיַיב ןעמערַאװרעד טשינ ךיז ןענָאק ,טלעק ןוֿפ ןרעטיצ ,טרָאד ןוא

 ךיז טסיג ,עסַאמ ערעטיש ַא יוװ .,רעַײֿפ סָאד ןוא .רעַײֿפ םענעגייא

 ןרעטעלק ,ךיז ןעלגנַאר ןשטנעמ יד .טכָאק ,ךַײט ַא יו רעדנַאנוֿפ

 ןַא טייטש ךַײט ןטימ ןיא ןוא סױרַא ןליוו ,ןטייווצ ןרעביא רענייא

 ,רעַײֿפ'ס רעֿפיט טכַאמ ,עבמַאד עטלַא ןַא יו ,םלצ רענעגיובעגנַײא

 ןטימ ןיא רערקָאטש סלאירֿבג יו טייטש ,סױרַא טשינ םענייק טזָאל

 ,טלעוו ַא --- ָאד ןוא ןרָאװעג טיובעגסיוא םיור זיולב זיא טרָאד .םי

 טָאה ןיכדרמ ַײב חומ רעד .ןרעװ ֿבורח ףרַאד סָאװ ,טלעוו עצנַאג ַא

 ךָאנ עדַײבעג ַא ,ןַײא טלַאֿפ ןינב ַא ךָאנ ןינב ַא יװ ,ןעזעג .טצילבעג

 .רֶע טייטש .דַיי ַא טייטש תוֿברוח יד רעביא ןוא טכַארק עדַײבעג ַא

 טסַײר .עטקינַײּפעג יד ,עקירעגנוה יד ,ענעגָאלשרעד יד ךיז וצ טֿפור

 ץלַא טכַאמ .דרע יד טציײלֿפרַאֿפ ,סעבמַאד יד טכערב ,ןזולש יד

 רעטַײװ לָאז ,רענעריובעגיַײנ ַא ,רעטעקַאנ ַא ,שטנעמ רעד ,ֿבורח

 ךָאנ זיא סָאװ ,םעדָאֿפ ןשידַיי םעד ,םעדָאֿפ סטָאג ןעניּפש ןענָאק

 .ןרָאװעג ןסירעגרעביא טשינ
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 ןקירעדינ ַא ןיא טּפַאלקעגנָא יכדרמ טָאה טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 קינייװעניא ןוֿפ .יינש ןוֿפ ןעזעגסױרַא םיוק ךיז טָאה סָאװ ,לביטש

 | ;לוק ןֿפָאלשרַאֿפ ַא טרעהעג ךיז טָאה

 .?טרָאד זיא רעוו ---

 .ןקיטכענרעביא ליוו רעייגכרוד ַא ---

 טלָאװעג ןיוש טָאה יכדרמ .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה רענייק

 ןוא ריט רעד ַײב ךיז טערָאּפ ןעמ יו טרעהרעד רע טָאה ,ןײגקעװַא

 - :רעזייבעג ַא טימ ךיז וצ טדער רעצעמע
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 טכַאנ ַײב ןגעוו יד ףיוא ךיז ןּפעלש !טשינ ייז ןזָאל ןֿפָאלש --- |

 !עטוג-טשינ יו

 רעד רעטניה ןוֿפ ןוא פירקס ַא טימ טנֿפעעג ךיז טָאה ריט יד

 ;טרעהעג ךיז טָאה ריט

 בוטש עלוֿפ ַא ןבָאה דלַאב ןלעװ רימ !רעכיג ,ןַײרַא-טמוק --

 " !טסָארֿפ טימ

 -ַאו עטקיטשרַאֿפ ַא .בוטש רערעטצניֿפ ַא ןיא ןַײרַא זיא יכדרמ

 ןוא לֿפָאטרַאק ענעגעלעגנָא טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,טֿפול עמער

 ךיז טָאה רע .ןַײרַא םינּפ ןיא ןָאטעג גָאלש ַא םיא טָאה ,טסימ-המהב

 | :טגָאזעג ןוא ןעזעג טשינ םענייק ,טקוקעגמורַא

 -עגרעביא ךַײא בָאה'כ סָאװ ,ןשטנעמ עטוג ,טקידלושטנַא --

 -ַיוװ ןייג ןוא ןענױלַאב ךַײא ,טכַאנ יד ןֿפָאלשרעביא לעוו'כ .טקעוו

 ...ןבָאה ארומ טשינ טֿפרַאד ריא .רעט

 ןוֿפ טָאה -- !רעווש וצ טשינ ךַאז ןייק זיא שטנעמ ַא רַאֿפ --

 קערש טימ ןעגנולקעג ,עמיטש-ןעורֿפ ַא טרעהעג ךיז רעטצניֿפ רעד

 ןגעוו יד ןעוו ,ןטַײצ עקיטנַײה ,רערעַײט עינַאּפ ,רָאנ -- הענכה ןוא

 -רָאֿפ ןַײז ןעמ ףרַאד ,ןשטנעמ ןייק טימ טשינ ,ףלעוו טימ לוֿפ ןענַײז

 !קיטכיז

 יכדרמ טָאה --- ?ךיוא ךַײא ַײב ךיז טעוועטנוב קלָאֿפ'ס ,סָאװ --

 ,.טגערֿפעג

 ארומ טשינ רעמ טָאה .דליוו ןרָאװעג זיא ,עינַאּפ ,קלָאֿפ'ס --

 רעכיז טשינ זיא'ס זַא ,ןַײרַא .רעדלעוו יד ןיא טֿפױלטנַא .טָאג רַאֿפ

 !ןרָאֿפוצכרוד

 -- טגערֿפעג ךיז יכדרמ טָאה --- ?הררׂש רעד זיא ּוװ ןוא --

 ?ןיקסווָאדור וצ ךָאד טגנַאלַאב ףרָאד'ס

 !הררׂש ַא יו ?ריא טגערֿפ ,הררׂש רעד .רערעַײט עינַאּפ ,ָאי --

 ןקעמשנַײרַא טשינ ןעמ רָאט + קרַאװלָאֿפ ןֿפױא

 -- ןֿפורעגנָא ךיז רעױּפ רעד טָאה -- הררׂש רעגנוי רעד ---

 ,ץיזַאבטוג ?
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 טשינ טסייוו !? לעציה ַא ,+ טַארב וסּפ ַא זיא ,הררׂש ןייק טשינ זיא

 !םירעיוּפ ןסַײמש וצ יו רעמ

 ע-ע-עמ רעטקנעברַאֿפ ַא ןגָארטעצ ךיז טָאה רעטצניֿפ רעד ןיא

 .לבלעק ַא ןוֿפ

 סע טָאה ןעמ ,סגנוי ַא .עמַאמ רעד ךָאנ סע טקנעב סָאד --

 -ונעגנַײרַא סע ןעמ טָאה ,טלַאק זיא לַאטש ןיא ןוא טניײװטנַא ןטכענ

 .ןַײרַא בוטש ןיא ןעמ

 םיא ןוא טנַאה רעד רַאֿפ ןיכדרמ ןעמונעגנָא טָאה רעױּפ רעד

 :ןוויוא םוצ טריֿפעגוצ

 ןוויוא ןֿפױא .ףױרַא-טכירק ןוא ןשיק א ריא טָאה ָאד ,עינַאּפ --

 "יא טשינ ךַײא טקערש ,טעז רָאנ .ןגייל ךיז ריא טעװ ,ייה טגיל

 .טרָאד ןֿפָאלש רעדניק ענַײמ ,רעב

 -לָאק ַא רעטנוא ןוֿפ .ןוויוא ןֿפױא ףױרַא קיטכיזרָאֿפ זיא יכדרמ

 -הנֿבל ּפָאנס ַא יוװ ,רָאה ענעסקַאלֿפ ּפָאק ַא טנַײשעגסױרַא טָאה ערד

 -עג קיטכיל שזַא זיא'ס זַא ,שינרעטצניֿפ סָאד ןסירעגכרוד ,ןלַארטש

 ךיז טָאה רע .טרעטיצעגֿפױא ןבָאה רעדילג עדימ סיכדרמ .ןרָאװ

 -עג ןענַײז סָאװ ,רָאה עקינוז יד .ןַײרַא ייה ןשירֿפ ןיא ןגיוצעגסיוא

 קרַאטש ךיז טָאה ןיכדרמ ןוא .טקַיורמואַאב םיא ןבָאה ,םיא ןבענ ןגעל

 יד ןיא ּפָאק ןדימ םעד ,םינּפ טרעטעלקרַאֿפ ןַײז ןערוננַײא טלָאװעג

 ןוא דײרֿפ ןוֿפ ןֿפָאלעגרעביא םיא זיא ץרַאה'ס .רָאה ענעֿפרָאװעצ

 רעדילג ענערױרֿפעגכרוד יד יוװ ,טליֿפעג .שטנעמ םוצ טײקרַאבקנַאד

 ,ןעגנַאז עשירֿפ יװ ,םיא רעביא ךיז ןטיײרּפש רָאה יד ,ףיוא-ז ןעיַאד

 ןוֿפ ןעקעמ עטקנעברַאֿפ סָאד ןוא ךעלּפעל-ןגיוא יד רעביא-ןרעווש

 .טמיוושעצ ןוא ךיז טרעטַײװרעד ,רעקידתונמחר טרעוװ לבלעק

4 

 ןטימ טּפַאכעגֿפױא ךיז .תולוק טרעהעג יכדרמ טָאה ףָאלש ןיא
 סָאד .טצעזעגֿפױא ךיז ןוא דירַאי ַא ףיוא ךיז טניֿפעג רע זַא ,קנַאדעג

 .םערַאװ ןרעװ ,ףיואןעיַאט ' -- .רעּפאכטניה 7 -- .רעדורב רעשיטניה *
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 רָאה עקידנטכַײל יד ווו ,טַײז רעד ןיא ןָאטעג קוק ַא רע טָאה עטשרע

 ,טשינ רָאג ךיז טניֿפעג םיא םורָא זַא ,ןעזעג .טײרּפשעג ךיז ןבָאה

 א ןעוועג טשינ זיא'ס יצ ,ןעלֿפײװצ וצ ןביוהעגנָא ןילַא רע טָאה

 -יא ףיוא ןעמונעגנַײרַא טָאה ןעמ סָאװ ,זדנעג טימ גייטש יד .םולח

 -עגסױרַא ןבָאה זדנעג יד .ןוויוא םַײב ןענַאטשעג זיא ,טכַאנ רעב

 פעק יד ןסיררַאֿפ ,ןטעכַאטש יד ךרוד רעזדלעה עגנַאל יד טקעטש

 "עג זיא לבלעק סָאד ףָאגיןָאג-ןָאג :טרעדָאגעצ עלַײװ עדעי ךיז ןוא

 ןוא עלעדרָאמ'ס ןגיוצעגסיוא קידתונמחר ,יורטש לסיב ַא ףיוא ןגעל

 ַא ןָא רעוּפ רערעטלע ןַא .עע-עמ -- רעטיצ ַא טימ ןעגנַאגרַאֿפ דיז

 "-עגסיוא * עטָאלד ַא טימ ןוא ץלָאה קיטש ַא ןטלַאהעג טָאה לקער

 ןענוּפשעג ,רעטכָאט ןַײז ןסעזעג זיא ןבענרעד .? רעטלומ ַא טקַאה

 ףיוא ןעגנָאהעג ןענַײז סָאװ ,סעמסַאּפ ענעסקַאלֿפ יד ןוא לדער ַא ףיוא

 .רָאה עקיטכיזכרוד יד טימ ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה ,זדלַאה ריא

 ןרעטנוא ןוֿפ טקורעגסױרַא עטרעיוּפ יד טָאה -- !ןסע ,ןסע ---

 קנַאבֿפָאלש ןוֿפ טערב סָאד םיא ףיוא טגײלעגֿפױרַא ,ץָאלק ַא ןוויוא

 .לֿפָאטרַאק עקירַאּפ טימ לוֿפ לסיש ענעדרע ןַא טלעטשעגקעװַא ןוא

 ךיז טָאה ריט יד .בוטש עבלַאה ַא טליהעגנַײא דלַאב טָאה ערַאּפ יד

 -ָאב עטלַא ןַא םיא ךָאנ ,ןַײרַא טסָארֿפ רעד זיא זַײװנלױנק ,טנֿפעעג

 | :עלעקעטש ַא טימ עב

 ...טביולעג ןַײז לָאז ---

 --- ?ירֿפ ױזַא סעּפע סָאװ !עבָאב ,קיביײא ןוא קידנעטש ףיוא --

 רעד טימ טגירקעצ ךיז טָאה ריא -- טגערֿפעג עטרעיוּפ יד טָאה

 : | | ?רונש

 ענעדנובעגמורַא סעטַאמש טימ יד טּפַאלקעגּפָא טָאה עבָאב יד

 -רַאק עקירַאּפ יד ףיוא ןגיוא עטעקַאילבעגּפָא עריא טימ טקוקעג ,ךיש

 :טצֿפיזעגּפָא ןוא לֿפָאט

 ןטימ ןעמוקסיוא ןָאק'כ ..טשינ םענייק טימ ךיז גירק ךיא --

 רע טָאה ,טכַאנ ןוא גָאט טעברַא שטנעמ ַא זַא ...שטנעמ ןטסגרע

 .לפיׂש ַא יװ ,(ןטענק םוצ) עשזייד ַא? -- .ןזייארעיוב *
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 ךעד םעד זדנוא ןוֿפ טגָאי ןעמ ...ךיז ןגירק וצ טשינ טַײצ ןייק

 -ַאב סטָאג ןבָאה תונמחר ךיוא ןעמ ףרַאד המהב ַא ףיוא .,.סױרַא

 ,ַאטרַאמ ערעַײט ,ןטַײצ עטכעלש ?שטנעמ ַא ףיוא ןיוש יוװ ,שינעֿפעש

 -עג'כ ןוא טבעלעגרעביא סענַאּפ ַײרד ןיוש בָאה'כ ..,ןטַײצ עטכעלש

 ,רעטָאֿפ סנקיטנַײה םעד ...ףיוה ןוֿפ ןֿפױל ןלָאז םירעיוּפ ,טשינ קנעד

 טייקסטוג יד ןעוועג ךָאד זיא סָאד .,יקסווָאדור רעקילעזטָאג דעד

 -יא ןוא :? קעלוזעי ןֿפורעג םיא קלָאֿפ'ס טָאה טסיזמוא טשינ .ןיילַא

 טשינ סייוו .ןֿפערט רענוד רעטשרע רעד םיא געמ ,ןוז ַא טזָאלעגרעב

 רעד זיא סָאד ?רע זיא קילָאטַאק ַא רַאֿפ סָאװ ,לָאשטשָאק ןייק ןוֿפ

 -גוװ ַא זיא !רעכיב עקילייה יד ןיא סָאװ ,רעֿפיצול רענעטלָאשרַאֿפ

 רעד זַא ?םיא ןוֿפ ןפיױלטנַא ,ןקילָאטַאק עתמא .,םירעיוּפ זַא ,רעד

 יו רעגרע ,טשינ טרעוװ ןייק סענַאּפ עקיטנַײה יד ַײב טָאה שטנעמ

 ,עקצעש ןדַײנש טלעטשעגקעװַא ןקעדַאלװ ַײב ןעמ טָאה ...טנוה ַא

 ַא ןוא גָאט ַא תוחוּכ יד ןוֿפ ןלַאֿפעג זיא רע זיב ןטינשעג רע טָאה

 טשינ ןָאק ןוא טעב ןיא רע טגיל ?ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא .טכַאנ

 ןזָאל םיא ףרַאד ןעמ ..םיא טכעטש טַײז יד זַא ,טגָאז ,ןעכעדּפָא

 ןכָאנ טלָאז ריא ,ךעשטיָאװ ,ןטעב ךַײא ןעמוקעג ךיא ןיב ...רעדָא

 ...ןעמוקרעבירַא ןסע

 !ןעמוק לעוו'כ !ַאקבַאב ,טוג ,טוג ---

 ןטימ ןָאטעג בייה ַא עטלַא יד טָאה -- !ןֿפלעה טָאג ךַײא לָאז ---

 ,ךיז טניֿפעג טָאג ּוװ ןזיוװעגנָא טלָאװ יז יװ ,ןקלַאב םוצ עלעקעטש

 - / . .טירט ענבָארד טימ סױרַא זיא ןוא

 ,םעטָא םעד ןיכדרמ ַײב טּפַאכרַאֿפ ןבָאה לֿפָאטרַאק עקירַאּפ יד

 ןוֿפ ּפָארַא זיא רע .ןצרַאה םַײמ ןרָאװעג ליוה שזַא םיא זיא'ס זַא

 +:טרזחעגרעביא לָאמ עכעלטע ןוא ןוויוא

 .רעגעלטכַאנ ןרַאֿפ קנַאד םענייש ַא

 רעד טָאה -- ?םעװקַאב ,עינַאּפ ,ןֿפָאלשעג ךיז זיא יו ןוא ---

 .ןסוזעי ןופ ץוצינ ַא (קיסַאּפש)
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 -ַאב עקיבוטש יד יו ,טליֿפעג טָאה יכדרמ ןוא טגערֿפעג רעױּפ

 .סיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ םיא ןטכַארט

 | !רעטעגרהעג ַא יו -- |

 ןגיל טזָאלעג רעױּפ רעד טָאה --- !עינַאּפ ,טוג זיא ,טוג זיא -

 יד ןיא טנעה יד טשיװעגּפָא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז ,רעטלומ םעד

 סָאװ רַאֿפ ָאטשינ -- ךעלדנעּפש ןוא ץכעגעז טימ ענעטָאשַאב ,ןזיוה

 רעד וצ טדנעװעג ךיז ןוא -- ::ַאלעטַאגַאב ַא זיא'ס ,ןעקנַאד ֹוצ

 ןשַאװנַײא ךיז ןַאּפ רעד טעװ ,ךעטנַאה ַא ביג ,ַאדגַאמ --- רעטכָאט

 !ןסַײבנָא זדנוא טימ ןסע ןוא

 ,רעֿפוק ַא ןיא ןכוז ןעמונעג ,לדער'ס טלעטשעגּפָא טָאה יז

 "עגרעטנוא סע עטסיירד-טשינ ַא ןוא טנװַײל קיטש ַא ןעמונעגסױרַא

 | :ןיכדרמ ןגָארט

 .עטיב --

 -רעטניוו ןוֿפ חיר םעד טימ ןָאטעג זָאלב ַא טָאה ןיכדרמ ףיוא

 יצ ,טסּוװעג טשינ .ןיק עטנקורטעגסיוא ןוֿפ חיר םעד טימ ,לּפע

 עקינוז עריא ףיוא טקוקעג .לדיימ ןוֿפ יצ ,ךעטנַאה ןוֿפ טמוק סָאד

 ןבענ ןֿפָאלשעג זיא סָאװ ,לדיימ'ס זיא סָאד יצ ,טכַארטעג ןוא רָאה

 | ,ןוויוא ןֿפױא םיא

 ךיז ןוא ןטעב טזָאלעג טשינ גנַאל ךיז ,ןשַאװעגנַײא ךיז טָאה רע

 -ליה טימ ןסעגעג ןבָאה עלַא .לֿפָאטרַאק טימ לסיש רעד וצ טצעזעג
 ,ץרָאךרד טימ ןסעגעג .לסיש רעקיבלעז רעד ןוֿפ לֿפעל ענרעצ
 רעמינּפ יד ןוא רעבירַא זיא רעגנוה רעטשרע רעד זַא ןוא ,קידנגַײװש

 -עג רעיוּפ רעד טָאה ,רעטגײלעגֿפױא ןרָאװעג ןענַײז סרעסע יד ַײב

 ;טרָאװ ַא ןלַאֿפ טזָאל
 .+?רעגיה ַא ןַאּפ רעד זיא ---
 !טַײװ ןוֿפ םוק'כ ,עינַאּפ ,ןיינ ---
 / ! ?ןַאװ ןוֿפ ---

 !קצָאלּפ ןוֿפ שזַא -- = -

 ,טשינ ַא טימ טשינרָאג ַא ,טייקיניילק ַא
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 .טָאטש ענייש ַא .,ןרָאֿפעגכרוד ןיב'כ .עינַאּפ ,קצָאלּפ ןעק'כ --

 סע זַא ,םוטכַײר לֿפיװ !ןַארַאֿפ זיא טרָאד לָאשטשָאק ַא רַאֿפ סָאװ ןוא

 ,טעברַאעג בָאה'כ ףַײרַא-טמוק ןעמ ןעוו ,ּפָאק ןיא שזַא טלדניוװש

 / .רעמייב טזָאלעגּפָארַא .רעדלעוו רעצווָאּפיל יד ןיא ,עינַאּפ

 ?טרָאד רעבַײרש םעד ריא טנעק ---

 א ויא סָאד ?רעבַײרש ןַאּפ םעד ןעק ךיא יצ ?ןעק ךיא יצ --

 ןעק ןַאּפ רעד !ןַאּפ ןעתמא ןַא ,שטנעמ רעכעלרע ןַא ,דָיי רעליווו

 | ?םיא

 תעשב ,ןֿפורעגנָא ךיז יכדרמ טָאה -- רעטָאֿפ ןַײמ זיא סָאד --

 .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא ןוא טַאהעג הטרח הׂשעמ

 -עגסיוא ,לױמ ַא טנֿפעעג רעױּפ רעד טָאה גנושַאררעביא ןוֿפ

 ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ןוא טמלצעגרעביא ךיז ,ןגיוא יד טצָאלג

 ןבָאה סָאװ ,סעצנָאװ עסַאנ יד ןשיװ ןעמונעג טָאה רע .ןיכדרמ טימ

 -ױּפ רעד וצ ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ,ןּפיל יד ןשיווצ טרעטנָאלּפעג ךיז

 :עטרע

 -שב ַא ןכַאמ וטסֿפרַאד ,טסַאג ַאזַא ַאי ןבָאה רימ זַא ,בקיוו ---

 טימ 1 עיורב'ס ביג ?:י טנַאמש ,ךיז טכַאד ,טסָאה .ןסַײבנָא ןרעס

 יי ?לצלעּפ ןַײמ זיא ּוװ ,דלַאב !שיט םוצ רעטוּפ רעד

 סעּפע ןייג וצ ךיז טבַײלק רעױּפ רעד זַא ,ןעזעג טָאה יכדרמ

 :געװ םעד טלעטשרַאֿפ םיא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז רע טָאה ,ןעגנערב

 ?ריא טייג ןיהּווװ ---

 ךיז לעווכ .טַײװ טשינ טניוװ קעמַארבַא ,רערעַײט עינַאּפ --

 | ,רערעַײט עינַאּפ ,טיװעקָא עלעריטרַאװק ַא ךָאנ ןּפַאכרעבירַא

 ,ןייג טשינ לָאז רע ,ןטעבעג ךיז טָאה יכדרמ רעקרַאטש סָאװ

 טּפַאמעג ךיז .ןרָאװעג רעיוּפ רעד זיא רעכייוו ןוא רענעמונעצ ץלַא

 ,ןוא טרעטנָאלּפעגסױרַא םיוק ךיז טָאה יכדרמ .טנעה סיכדרמ ןשוק

 םענעגנַײא-טשינ ןרָאװעג בוטש ןיא זיא ,סױרַא זיא רעױּפ רעד זַא

 : .ליטש

 .עקטעװָארוס * -- .ענעטצמס ?
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 -רעיױּפ רעד ןוֿפ םינּפ עטשטיינקעצ סָאד טקרעמַאב טָאה יכדרמ

 ןטרעקַאעצ ַא ןוֿפ טײקּפמעט רעד טימ טקוקעגנָא םיא טָאה סָאװ ,עט

 ;ןָאטעג גערֿפ ַא םּתס ךיז טָאה רע ןוא ,דרע קיטש

 ?ליטש זיא ךַײא לײב ףיוה זיא ---

 -נַײרַא עטרעיוּפ יד טָאה -- !עינַאּפ ,ליטש טשינ זיא ליטש ---

 ,רָאי עטירד'ס ןיוש !ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ --- ךעטרַאֿפ ןיא טצַײנשעג

 ,טיורב ןייק ָאטשינ .רעדלעֿפ יד ףיוא טנערברַאֿפ ץלַא טרעוו סע יוװ

 ,הללק ַא סטָאג ,הללק ַא ...ןלָאװשעג ןרעװ ,ןעלצרָאװ ןשטנעמ ןסע

 ,ןיז ןבָאה ערעדנַא .,.ןיילַא ליבסנַאמ ןייא ,רעטלַא ןַײמ ןוא ...עינַאּפ

 רעטלע רעד ףיוא ךיז רֹע טָאה ,עינַאּפ ,וצרעד ...סױרַא ייז ןֿפלעה

 טמורקרַאֿפ ןיוש ןענַײז ,עינַאּפ ,טנעה ענַײמ ...לזעלג םוצ ןעמונעג

 ץלַא טּפעלש רע ןוא ,ןכַאמרַאֿפ טשינ רעגניֿפ יד ןָאק'כ ,עצַארּפ ןוֿפ

 ...ץלַא ,ייא ןַא ,רעטוּפ לקיטש ַא ,ןַײרַא קנעש ןיא

 ןַא ןוא םינּפ ןטצרַאװשרַאֿפ ןֿפױא ןרערט ןעזרעד טָאה יכדרמ

 ןגער רענבָארד ַא ןעוו ,דלעֿפ ןטימ ןיא ךיד טלַאֿפַאב סָאװ ,טעמוא

 רענייק ןוא ןַײא טשינ רעמ טּפַאז ,דרע רעצרַאװש רעד ףיוא טֿפירט

 -יורט רעקיבלעז רעד -- ןרעהֿפױא טעװ ןגער רעד ןעוו טשינ טסייוו

 -עלטע ןעמונעגסױרַא טָאה רע .ןעמונעגמורַא ןיכדרמ טציא טָאה רע

 .ןַײרַא טנַאה רעד ןיא טּפוטשעגנַײרַא ריא ןוא תועבטמ עכ |

 םיא ןָאטעג לַאֿפ ַא עטרעױּפ יד זיא -- ףַאּפ רעקנירעַלט ---

 .ןשוק ןעמונעג ייז ןוא סיֿפ יד וצ

 ןקוק וצ טַײצ עצנַאג יד ןטימעגסיוא טָאה סָאװ ,רעטכָאט יד

 ןעוועג טשינ ןשטנעמ ןשיווצ לָאמ ןייק טלָאװ יז יוװ ,ןיכדרמ ףיוא

 ,רעדליב עקיליה יד טשיװעגּפָא ,לדער םַײב טערָאּפעג ךיז טָאה

 -רעד טָאה יז זַא ןוא ,טנעו יד רעביא ןעגנַאהעצ ןעוועג ןענַײז סָאװ

 ןיא יװ ,יז טָאה ,סיֿפ יד וצ ןיכדרמ ןלַאֿפעג זיא רעטומ יד יװ ןעז

 .ןרָאװעג טשינ ןוא זדנעג טימ גַײטש יד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,טײהנגעלרַאֿפ

 -ערױלרַאֿפ ַא יכדרמ טָאה -- !ךַײא טמעש ?ריא טוט סָאװ --

 .עטרעיוּפ יד ןבױהעגֿפױא רענ
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 זיא ןוא טנגעזעג ךיז ,לדיימ ןרַאֿפ סָארדרַאֿפ טַאהעג .טָאה רע
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 .ןַײרַא ףרָאד ןיא ןעגנַאגעג זיא יכדרמ

 רעטנוא ןוֿפ ןעזעגסיױרַא םיוק ךיז ןבָאה ךעלזַײה עקירעדינ יד

 רעד רעטנוא ןגיובעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעכעד ענעיורטש עטיירב יד

 ךיז ,ןרילָאק יד טשיװעגּפָא טָאה יינש רעד .יינש ןוֿפ אׂשמ רערעווש

 -עג ךיז טָאה ,טעקַאנ ץלַא ןָאטעגסיױא ,ןטױלּפ יד טימ טכַײלגעגסױא

 -ייז רעזַײה גנילדנעצ עכעלטע יד ןכלעוו ףיוא ,חטש רעד זַא ,טכַאד

 רעזַײה ,רעמייב יד ןוא ןרָאװעג רענעלק זיא ,ןֿפרָאװעצ ןעוועג ןענ

 ןטייוצ םוצ זיוה ןייא ןוֿפ .טרַאשעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה ןרעַײש ןוא

 ,סעקּפַאל עשיָארק טימ טנכייצעג ,יינש סעקערטש ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 ,דנַאר םענרעצליה םוצ זיב טכיירגרעד טָאה זַײא'ס ּוװ ,םענורב ַא ַײב

 ,סרעשטילג ענרעצליה ףיוא רעוו ,טזָאלעגּפָארַא ךיז ךעלגנִיי ןבָאה

 -עגֿפױא רעטכעלעג ןשרעדניק רעייז טימ ןוא ,ןסעזעג יד ףיוא רעוו

 ַא טקוקעגסױרַא טָאה לַאטש םענעֿפָא ןַא ןוֿפ .טייקליטש יד טלסיירט

 טָאה רעטניוו ןוֿפ רעצ רעד ןוא ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ לשוב

 -עכָארבעצ םעד ןיא ,ןרעדעֿפ ענעכָארקעגסױא ענַײז ןיא ןעזעג ךיז

 .טנַאה עטנקירטעגנַײא ןַא יו טרַאטשעג טָאה סָאװ ,לגילֿפ םענ

 -ָארבעצ םעד סיוא-טקעטש לגױֿפ רעד יו ןעזעג טָאה יכדרמ

 !ַאילק .,ַאילק ,ַאילק --- רעטקנעברַאֿפ ַא ךיז טַײרשעצ ,לגילֿפ םענעכ

 קילגמוא ןַא רַאֿפ סָאװ ,םיא רַאֿפ טגָאלקעג ךיז טלָאװ רע יוװ ---

 ,עקילַאק ַא ,םיא ןוא ןגױלֿפעגקעװַא ןענַיײז עלַא .ןעשעג םיא זיא'ס

 -רַאֿפ ,יינש ןוֿפ דנַאל ןיא ןייגסיוא לָאז רע ,טזָאלעגרעביא ןעמ טָאה

 .ןרעוו ןרױרֿפ

 -עגנַײא ,עטרעױּפ ַא ןענַאטשעג זיא טױלּפ ןטײנשרַאֿפ ַא ַײב

 -עצ טימ .דרעֿפ ַא וצ טקעד ןעמ רעכלעוו טימ ,:+ ערעד ַא ןיא טליה

 ,עליײשטַאפ ַא יװ ,ךוט עטסָארּפ
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 -לטימ ַא וצ ןסירעג ךיז יז טָאה ,לגענ טימ יוװ ,רעגניֿפ עטײרּפש

 ;טױלּפ טַײז רעטייווצ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעיוּפ ןקירעי

 יד ריד ךיא לעוװ ,ריזח םעד ןבעגּפָא טשינ טסעװ ביוא --

 - !ןעּפַארדסױא ןגיוא
 ןָאטעג יצ ַא רעױּפ רעד טָאה --- !םיהַא ,עבָאב ,רעסעב ייג ---

 .ןזיוה יד

 ןעמונעג עטרעיוּפ יד טָאה -- !ןטערטּפָא טשינ לע ךיא ---

 ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארַא ריא זיא ערעד יד זַא ,טױלּפ ןרעביא ןרעטעלק

 ,םינּפ ןרעביא ןלַאֿפעצ ןענַײז רָאה עטמעקרַאֿפ-טשינ יד ןוא ּפָאק

 -עג ךיז רעױּפ רעד טָאה -- !טױלּפ ןרעביא טשינ ךירק ז-

 ,רענייב יד ןלייצרעביא ריד לעוו'כ זַא ןעד --- קיסַאּפ םוצ טּפַאכ

 ןֿפערט טשינ םייהַא ןיוש וטסעוװ ,עבָאב

 ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה -- ?ריד רַאֿפ ארומ טָאה רעוו --

 ,רעיוא שירזח וד -- ןַײרַא םינּפ ןיא םיא לגענ יד טימ ןעגנירּפש

 ,הנמלַא רעמערָא ןַא ןגָאלש טעװ רע ןָא רָאנ םיא קוק ,טַאװכ ַא !וד

 !רעקיליה סוזעי ,ןכערבעצ סיֿפ ןוא טנעה טסלָאז זַא

 -עגַײנ ןוא טנֿפעעג ןריט יד ךיז ןבָאה רעזַײה עקימורַא יד ןוֿפ

 יז וצ ןעמונעג טָאה עטרעױּפ יד .טקוקעגסױרַא ןבָאה ןגיוא עקיר

 | | :ןרילעּפַא

 סע רע טָאה ,ףיוה ןיא םיא וצ ןַײרַא זיא סנַײמ ריזח סָאד ---

 !ןסיוװ טשינ ךיז טכַאמ ןוא ןעמונרַאֿפ

 ,ןזיוה יד ןגיוצעג רעױּפ רעד טָאה --- !ןדָאש ןרַאֿפ לָאצַאנ ---

 ךיז עטרעיוּפ יד טָאה -- !ןלָאצַאב ריד ךיא לעװ קנערק ַא --

 .רעױּפ םוצ ןָאטעג זָאל ַא

 ַא טימ ןֿפורעג יז רעיוּפ רעד טָאה -- !וד ,עקוס ,רעהַא םוק --

 .רעגניֿפ

 וצ טיירדעגסיוא ךיז עטרעױוּפ יד טָאה --- ?ךיא ןיב עקוס ַא --

 רע ,טקוקעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עקירעגַײנ רָאּפ עכעלטע יד

 טלָאוװ רַיִא ןעוו -- רעטצנעֿפ ַא ךרוד רעוו ,ריט רעטנֿפעעצ ַא ךרוד

 ןַא ןקידיײלַאב ױזַא טזָאלעג טשינ ריא טלָאװ ,ןצרַאה ןיא טָאג טַאהעג



 2317 רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 ןרעו ערעדנַא ןַא ןָאק ןגרָאמ ...טשינ סייוו ןעמ ..,!הנמלַא עמערָא

 ...!הנמלא ןַא

 טלקָאשעג רעיױּפ רעד טָאה -- !ליומ ַא טנֿפעעג טָאה סָאד יוװ --

 !ןבלעק ךיז טייג יז ןעוו ,וק ַא יוװ ,טַײרש סָאד יוװ --- ּפָאק ןטימ

 -- !ןבלעק ךיז לָאז בַײװ ןַײד ,טשינ לָאמ וצ ךָאד טסגיוט ---

 טניווװ יז סָאװ רעדנּוװ ַא - ןעירשעג רעכעה ךָאנ עטרעױּפ יד טָאה

 !םענעטינשעגסיוא ַאזַא טימ

 ןיא רעשטילג םענרעצליה ַא טימ ,ןעצ רָאי ַא ןוֿפ לצעגייש ַא

 :ןעמוקעגרעטנוא זיא יינש ןליוק סענעשעק עלוֿפ טימ ,טנַאה רעד

 ?עמַאמ ,ױזַא וטסַײרש סָאװ ---

 טלייצרעד .בײהנָא ןוֿפ ןביוהעגנָא לָאמ ַא ךָאנ טָאה עטרעױּפ יד

 -קַאװרעד ַא טימ טדערעג טלָאװ יז יוו ,ןטייהלצנייא עלַא דניק ןרַאֿפ

 ןטימ טעשזָארגעג ,סעּכ ןוֿפ טרעטיצעג טָאה לצעגייש סָאד .םענעס

 :ןעירשעג ןוא רעיױּפ םעד רעשטילג

 !ריזח םעד ּפָא-ביג ---

 -רעבירַא זיא יז ןוא שזַארוק רעטומ רעד ןבעגעגוצ טָאה סָאד

 יז טָאה רעױּפ רעד .ריא ךָאנ לצעגייש סָאד .טױלּפ םעד ןכָארקעג

 טָאה עטרעױּפ יד זַא ,ןעלסיירט ןעמונעג ,רָאה יד רַאֿפ טּפַאכעגנָא

 רעדַײלש ַא טָאה לצעגייש סָאד .ןַײרַא יינש ןיא טצעזעגוצ שזַא ךיז

 טזָאל רע זַא ,ןעזעג .ןַײרַא םינּפ ןיא יינש ליוק ַא רעױּפ םעד ןָאטעג

 יד ןשיװצ טרעטנָאלּפרַאֿפ םיא ךיז רע טָאה ,רעטומ רעד ּפָא טשינ

 טיוה יד טלָאװ ןעמ יו ,טעשטיווקעג ,קַאר ַא יװ ןסעגעגנַײא ,סיֿפ

 סוֿפ ןיא רעױּפ םעד ןסיבעגנַײא יױזַא ךיז ןוא ,ןדנושעג םיא ןוֿפ

 .עטרעיױּפ יד טזָאלעגּפָא טָאה רע זַא ,ןַײרַא

 ןַא ךָאנ וצרעד ,ױרֿפ ַא ףיוא טנַאה ַא סָאד ןעמ טבייה יוװ ---

 | .טימ רעד ןיא ןַײרַא יכדרמ זיא --- ?הנמלַא

 -ַאב ,לצעגייש םענוֿפ ןסירעגּפָא םיוק ךיז טָאה רעיוּפ רעד = |

 :טרעֿפטנערַאֿפ ךיז ןוא ןיכדרמ עלַײװ ַא טכַארט

 !ןכירק טשינ יז זָאל ---

 -נַײא ,ןעירשעג עטרעיױוּפ יד טָאה -- !ריזח םעד ּפָא-ביג ָאט --
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 טימ רעיוּפ םוצ ןסירעג רעדיוו ךיז טָאה סָאװ ,לדנוז סָאד ןטלַאהעג

 ,ייגש ליוק ַא

 !ןדָאש םעד רַאֿפ לָאצַאב --

 -סיוא ןענַײז -- !קעשטַאמ ,ּפָא-ביג ,ריזח םעד ּפָא ריא ביג --

 .רעיוּפ םוצ ןענַאטשעגוצ ןוא םינכש עכעלטע ןסקַאוועג

 -ןַײרַא טשינ ריזח םעד רעמ טעװ יז זַא ,ןגָאזוצ יז זָאל ָאט ---

 !ןַײרַא ףיוה ןיא רימ וצ ןזָאל

 ףיוא יינש ןיא ןענַאטשעג .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה עטרעיופ יד

 רעד ןוא ןײגמײהַא לָאז רע ,עלעדנוז ריא ַײב ןטעבעג ךיז ,ינק יד

 ןיילק ַא טימ טעשזָארגעג ,ןסירעג ץלַא ךיז טָאה רעיוּפ רעקירעי ןעצ

 :ןעירשעג ןוא ,טשטעװקעגֿפױנוצ ןעוועג זיא יינש ליוק ַא ּוװ ,לטסױֿפ

 ?ןגָאלש רע טעוװ עמַאמ ןַײמ ?עמַאמ ןַײמ ןגָאלש טעוו רע --

 -עגּפָא ,רעטומ רעד ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה לצעגייש סָאד

 ַא ןַײרַא רעױּפ ןיא ןרעדַײלש ןעמונעג ןוא טירט טעכעלטע ןֿפָאל

 .םיא ךָאנ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה רעיוּפ רעד .ליוק ַא ךָאנ יינש ליוק

 -עטשרעטניה טבַײלב רעיױּפ רעד יװ ,ןעזעג טָאה רע .ייז ךָאנ יכדרמ

 -ַײװ סָארדרַאֿפ ןוֿפ טֿפױל ןוא עקימורַא יד רַאֿפ ךיז טמעשרַאֿפ ,קיל

 -ּפָא ךיז טָאה רֶע .טױרעטַאמעגסיוא םיא ןבָאה ןעיינש עֿפיט יד .רעט

 ךיז טָאה יכדרמ .קירוצ ןייג ןעמונעג רעטעּפָאסרַאֿפ ַא ןוא טלעטשעג

 ךיז ןעגנַאגעגנַײרַא ןוא קנעש ַא רעביאנגעק ןעזרעד ,טקוקעגמורַא

 טָאה רע סָאװ ,לֿפָאטרַאק ענעקורט יד ךָאנ ץרַאה סָאד ןּפַאכרעביא

 .ןסַײבנָא ףיוא ןסעגעג
: 

 ףיוא ךיז רענייק טָאה ,קנעש ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא יכדרמ זַא

 טנָארֿפ ןיא .בוטש עסיורג ַא ןעוועג זיא'ס .טקוקעגמוא טשינ םיא

 טימ ןגעלעג זיא דניק טיור ַא ּוװ ,טעב ןֿפרָאװעצ ַא ןענַאטשעג זיא

 -ייה ַא ןעגנָאהעג זיא טעב ןרעביא .ןעַירשעג ןוא סיֿפ ענעֿפרָאװרַאֿפ

 עמַאמ יד ךיז טָאה טײקטלַא ןוֿפ .זָאלג ַא ןָא םער ַא ןיא עמַאמ עקיל

 יז יװ ,ןעזעגסיוא טָאה יז ןוא םער רעד ןוֿפ סױרַא ,טבלעוועגסיוא
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 ךיז טַײצ ערעגנעל ַא ךָאנרעד ןוא רעסַאװ ןיא טקייוועג ךיז טלָאװ

 -יִצ ַא טימ ןגױצרַאֿפ בלַאה ,טנַאװ רעד ןוא ןוויוא ןשיווצ .טנקירטעג

 םערָאֿפ רעד ןיא ךעלטעב ייווצ ןענַאטשעג ןענַײז ,גנַאהרָאֿפ םענעצ

 ןסקַאוװרעד טינ ַא ןוֿפ םינּפ ַא טימ ,ױרֿפ עטרעצעגסיוא ןַא .תלד ַא ןוֿפ

 ךיז ןוא טסוהעג ןקורט ,ןטעב יד ןוֿפ םענייא ןיא ןסעזעג זיא ,לדיימ

 ןקיקעַײרד ַא טימ ,עקשטיטלַא ןַא .דניק עלעציּפ ַא טימ טליּפשעג

 -עגסיוױַא ןענַײז רָאװ עױרגשַא ןכלעוו רעטנוא ןוֿפ ,ּפָאק ןֿפױא לכיט

 -עגנַײא ןַא טכַאמרַאֿפ ןוא טנֿפעעג ,לֿפָאטרַאק ןבָאשעג טָאה ,ןכָארק

 ןבענ .סעשהֿפשכמ סעּפע ןעוועג זיא ןעזסיוא ריא ןיא ןוא ליומ ןלַאֿפ

 -עג ןענַײז סרעטכַײל ענעשעמ רָאּפ ייווצ ּוװ ,עדָאמָאק ַא ַײב ,ריט רעד

 -רָאװעצ טימ ןַאמ רעגנוי רערַאד ,רעכיוה א ןסעזעג זיא ,ןענַאטש

 ןסקיװעג ערעטיש יו ןקַאנ ןוא עבמָאג רעד רעביא ךעלזַײרק ענעֿפ

 ַא רעביא טלקָאשעג טכַײל ךיז ןוא ,דרע לקיטש ןקידמַאז ַא רעביא

 .רֿפס

 ןוא .תועט ַא טָאה רע ,טניימעג .טקוקעגמורַא ךיז טָאה יכדרמ

 טלָאװ ,ןֿפנָארב ןזָאלב עכעלטע יד ןוא ריב ךעלסעֿפ יד טשינ ןעוו

 ףיוא ,עדָאמָאק רעד ףיוא .קנעש ַא ןַײז לָאז סָאד ,טביילגעג טשינ רע

 ,ןרוגיֿפ עשירטעמָאעג .םירֿפס ןגעלעג ןענַײז ,ךעלקנעב עקימורַא יד

 .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ,לווָאט ןוֿפ ןטינשעגסיוא

 | :לוק ךַאװש ַא טרעהעג ךיז טָאה גנַאהרָאֿפ םעד רעטניה ןוֿפ

 !ַאד זיא הנוק ַא ,דוד ,דוד ---

 טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 רענעסקַאװַאב-טשינ רעד רַאֿפ ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז .גילֿפ ַא טגָאיעגּפָא

 ,ןגיוא יד קידנכַאמרַאֿפ ,ןעגנַאגרַאֿפ ליטש ךיז עגר ַא רעביא ,עכמָאג

 :ןסירעגרעביא לָאמ ַא טימ ןוא

 ?ךימ טסֿפרַאד ,הנח --

 ַא ךיז עקשטיטלַא יד טָאה -- ףןעוועג קיסֿפמ טסָאה יבא -

 -קיש ןוא הנוק םוצ וצייג -- ןיכדרמ ףיוא ןזיוועג ןוא ןָאטעג רעזייב

 "יא רזממ רעד ?לַאטש ןיא גנַאל ױזַא יז טציז סָאװ .עסקיש יד ןַײרַא

 | ּ!טכַאמעג ביוט דלַאב ןיוש ךימ טָאה רער
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 -עגֿפױא ךיז ,רֿפס םעד ןגיל טזָאלעג טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 :שילױּפ ףיוא טגערֿפעג ןוא טלעטש

 ?סעּפע ליװ ןַאּפ רעד ---

 -עג יכדרמ טָאה -- ?ןסע וצ סעּפע ןגירק ךַײא ַײב ןעמ ןָאק ---

 םוצ ןָאטעג קור ַא ךיז קירעגַײנ הׂשעמ תעשב ןוא שידִיי ףיוא טגָאז

 .רֿפס םענעֿפָא

 רע סָאװ ןרױלרַאֿפ ויטקניטסניא ךיז טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 ,טײקירעגַײנ סיכדרמ טקרעמַאב .שיליוּפ דָיי ַא טימ טדערעג טָאה

 ןבױהעגנָא ,טַאהעג הטרח דלַאב .רֿפס םעד טכַאמרַאֿפ רע טָאה

 ןוא ,ןבילבעג קידלוש ןדמערֿפ םעד סעּפע טלָאװ רע יװ ,ןעלמַאטש

 :רֿפס טָאד ןגָארטעגרעטנוא םיא

 -נַײרַא ט א ריא ביוא ..,ןיימ'כ ,לביארַאֿפ ןייק טשינ טָאה --

 ַא ,"הרומה-תעֿבג , רעד זיא סָאד ,ָאי ...יאדװַא ןוא יאדוװַא זיא ,ןקוק

 | ..,"םיכוֿבנ-הרומ , ןֿפױא טשּפ

 טימ טּפַאלקעגסױא עטלַא יד טָאה -- ?הנח ,טרעהעג טסָאה --

 טימ םיא רע טעשַאּפ ,ןסע לי ,הנוק ַא ןִַײרַא טמוק'ס -- ןּפיל יד

 !םירֿפס

 טלָאװעג יז יכדרמ טָאה -- !ישעבָאב ,טשינ ךַײא טרעזייב ---

 | : ..ןעמעננַייא

 -רעוו יד ןטָאנקעגסיױא יז טָאה -- ?רעװ ,ךיז טרעזייב רעוו ---

 רענייק ךָאנ זיא םיליהּת ןופ זַא ,רָאנ גָאז'כ -- ןּפיל יד טימ רעט

 / ףרָאװעג טַאז טשינ

 ,טלכיימשעג ןַאמ רעגנוי רעד טָאה -- ?ןסע ריא טעוו סָאװ --

 ..ןכוקנַײֿפ ַא ןגירק ןָאק ןעמ ביוא ---

 ןצעמע טלָאװ רע יוװ ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 ןטעב יד ּוװ ,גנַאהרָאֿפ םעד ןגױצרַאֿפ רעטסיירד טשינ ַא .טכוזעג

 :טגערֿפעג ךיז ליטש ןוא ,ןענַאטשעג ןענַײז

 ?טסֿפָאלש ...הנח ...הנח ---

 עטלַא יד טָאה --- ייג'כ ,ןיוש ייג'כ ?ןהנח ןוֿפ וטסליוו סָאװ --



 4.1 | רעדלעװ עשילוּפ ןיא

 -ָאש-לֿפָאטרַאק יד ךעטרַאֿפ ןוֿפ טלקַאשעגּפָא ןוא טלעטשעגֿפױא .ךיז

 !רעייא יד לרעמעק ןוֿפ ןַײרַא לַײײװרעד גנערב -- ץכעל

 ליֵא; רעד ןעוועג זיא'ס ,לרֿפס טייווצ ַא טנֿפעעג טָאה יכדרמ

 -סיוא ,ןרוגיֿפ עשירטעמָאעג יד זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה רע .ישלושמ

 -טעמָאעג סנואג רענליוו ןטימ תוכַיײש ַא ןבָאה ,לווָאט ןוֿפ ןטינשעג

 -ּפָא ,ןעמוקעגרעטנוא זיא עקשטיטלַא יד יו ,טקרעמַאב טשינ .עיר

 ;ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא וצ יו םיא וצ ןדייר ןביוהעגנָא ןוא טסוהעג

 ,ןֿפלעה טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא זַא ,תודע ןַיײמ זיא טָאג --

 טָאה --- ןַײרַא בוטש ןַײמ ןיא "האמוט; יד טָא ןעמעננַײרַא טזומעג

 טקנערק רעטכָאט ןַײמ ----*עמַאמ , רעקיליײה רעד ףיוא ןזיוועגנָא יז

 ןעמ ףרַאד ,סנַײז טרעדָאֿפ עלעֿפוע'ס ןוא רעטניוז ןצנַאג ַא ױזַא ןיוש

 טציז ...רענרעל ַא זיא ,ןַײז טנוזעג לָאז ,םעדייא ןַײמ ...םַא ןַא ןבָאה

 .טייג ןרעקרעביא םיא םורַא ץלַא ךיז געמ ..,םירֿפס ענַײז רעביא

 .רחסמ םוצ לגוסמ טשינ עקַאט רע זיא וצרעד .ןָא טשינ םיא סע

 !ֿבר ַא רעװ ,עז ,טשינ וטסגיוט רחסמ וצ דלַאב יװ זַא ,ךיא הנעט

 עצנַאג ףיוא-טציז .טשינ רֶע טרעֿפטנע .עטַאט ַא ןיוש ךָאד טסיב

 ,לטכַאש ַא רָאנ טּפַאטרעד רע ּוװ ?רע טוט ריא טניימ סָאװ ןוא .טכענ

 ןרעגלַאװ טָא ...לגנַיי ַא יו ,סעקצַאצ סיוא-טצינש ,סע רע טדַײנשעצ

 ןרוגיֿפ עשירטעמָאעג יד ףיוא ןזיוועג עטלַא יד טָאה --- םורַא ךיז ייז

 ןוא טוגמוא רַאֿפ טשינ טמענ ,ןטעב טלָאװעג ךייא ךיא בָאה --

 ...ןיימ'כ ...טרָאװ .ַא ןַײרַא טֿפרַאוװ

 -קיש יד ןרַא רעסעב ףור ?טדערעצ ךיז וטסָאה סָאװ ,עמַאמ ---

 !קירעגנוה זיא'ס ,טנייוו דניק'ס .עס

 -סיוא טשינ ןעמ רָאט טרָאװ ַא ?רעוװ ,טדערעצ ךיז טָאה רעוו ---

 ריא ףיוא טלָאװ ןעמ יו ,טנעה יד ןעמונעצ עטלַא יד טָאה --- !ןדייר

 ,ַאקנַארֿפ --- ןֿפור ןעמונעג ןוא ריט יד טנֿפעעג ,לובליב ַא טכַאמעג

 -עגוצ טָאה יז ןוא -- ?לַאטש ןיא גנַאל ױזַא וטסגיל סָאװ ,ַאקנַארֿפ

 !ןעמוקוצנַײרַא וטסלָאז ןבעלרעד טשינ ַא -- שידִיי ןיא ןבעג

 ןעמוקעגנַײרַא זיא ,רעיוּפ ַא ןוֿפ סעציילּפ רָאּפ ַא טימ ,ַאקנַארֿפ

 רעד ַײב רעצלעה יד ןָאטעג רעדַײלש ַא טָאה יז .ץלָאה םערָא ןַא טימ
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 םיא ןוא טעב ריא ףיוא טגיילעצ ךיז ,דניק'ס ןָאטעג ּפַאכ ַא ,ךיק

 יד ןסַײר ןעמונעג טָאה ץעגייש רעטיור רעד .טסורב יד ןבעגעג

 זיא'ס ,סעמַאמ ןַײמ זיא'ס -- ןעִירשעג ,ליומ סדניק םענוֿפ טסורב

 ןעמונעגסױרַא טָאה עסקיש יד .ןעגנַאגרַאֿפ ךיז ןוא --- !סעמַאמ ןַײמ

 יװ ןגיוצעגסיוא ךיז ,ץעגייש םעד טגיילעגוצ ,טסורב עטייווצ יד

 -וצ ַא ןגָארטעג ךיז טָאה קנעש רעד רעביא ןוא ןעוועג זיא יז סיורג

 -מיריזח ןוֿפ ןעשטרָאװ סָאד טנָאמרעד טָאה סָאװ ,ןעשטרָאװ ןדירֿפ

 | .ןגייז ייז ןעוו ,ךעל

 ,רעבַײװ ירד יד ,טײקשיטַאבעלַאב סָאד טכַארטַאב טָאה יכדרמ

 ןַאמ ןגנוי ןטימ ןֿפַאשעג ךיז ,טֿפַאשטריװ סָאד טריֿפעג ןבָאה סָאװ

 ,"עמַאמ, רעטבלעוועגסיוא רעד ףיוא טקוקעג ,לגנַיינרעל ַא טימ יו

 ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טנָאקעג טשינ ךיז ןוא םירֿפס ענעֿפרָאװעצ יד ףיוא

 ןעלדניוו ּוװ ,ךיק רעד םורַא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,קירטש םעד

 -נָאהעג ןענַײז סעלעביצ טימ לבָאנק ךעלרינש ,טנקירטעג ךיז ןבָאה

 | .ןעג

 :ןעמוקעגרעטנוא זיא ןַאמ רעגנוי רעד

 ?טַײװ ןוֿפ טמוק ריא ---

 ,קצָאלּפ ןוֿפ ---

 ?ףיוה ןיא ןטֿפעשעג יאדווַא טָאה ריא ---
 .ןיינ ---

 יד יװ ןעזעג ,ןגערֿפ טלָאװעג סעּפע ךָאנ טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 -עג ןגיװשטנַא רע זיא ,ןכוקנַײֿפ ןטימ רעטנוא-טמוק עקשטיטלַא

 :סעומש ַא ןגױצרַאֿפ ןוא ןסע טצעזעג ךיז טָאה יכדרמ .ןרָאװ

 | ?הסנרּפ ָאד שטָאכ זיא ---

 .ךרוד ךיז טּפוטש ןעמ סָאװ םיוק ---

 .?ןרָאװעג רשעתנ ךָאד ןענַײז ערעדנַא --

 ןוא .ןרָאװעג רשעתנ טשינ רענייק ךָאנ זיא קנעש ןייק ןוֿפ --

 ,תוֿבנג וצ אמּתסמ רע טמענ :* ,וגב םירֿבד זיא ,ךַײר זיא רענייא זַא

 ,ןביילב סע לָאז זדנוא ןשיװצ 5
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 זיא וצרעד !הררׂש ןֿפױא טעברַא ןעמ זַא ...ןסלײרּפ ןוֿפ ןֿפנָארב טכלומ

 ..הסנרּפ עסואימ ַא סע

 ?ריא טניימ סָאװ ---

 ,ןרוּכישנָא ךיז לָאז שטנעמ רעד .,טָאג טעב ןוא ץיז ,טושּפ --

 ךיא טלָאװ ,רעירֿפ סע סייוו ךיא ןעוו ...םיקלא םלצ םעד ןרעװנָא

 .ןבָארגעגנַײרַא טשינ ןדנ ןדליג טרעדנוה רָאּפ ענַײמ

 ?טגײלעגנַײרַא סָאד ריא טָאה רעגייטש ַא לֿפיװ ---

 !ןדליג טנזיוט ---

 ריא טלָאװ לשמל סָאװ ,טלעג סָאד טציא טָאה ריא ןעוו ןוא --

 ?םעד טימ ןָאטעג

 טצרַאשרַאֿפ ןַאמ רעגנוי רעד טָאה -- ?ןָאטעג טלָאװ'כ סָאװ --- |

 -עגרעביא ךיא טלָאװ טֿפלעה -- טלכיימשעצ ךיז ןוא טעקשַאק םעד

 -עגקעװַא ךיא טלָאװ ןדליג טרעדנוה ףניֿפ טימ ןוא בַײװ ןַײמ טזָאל

 .ןילרעב ןייק ןרָאֿפ

 | ?ןרידוטש ---

 טקוקעגמורַא ךיז ,טגָאזרעד טשינ סעּפע טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 ;טדערעג רעליטש ןוא רעטנוא טשינ טרעה ןעמ יצ

 זיא סָאװ ,רוביח ַא ןבירשעגנָא בָאה'כ .סָאװ טָא זיא ךַאז יד --

 .."עבורמ לִיַא; םיא ףור'כ ..."שלושמ לִיַא; םעד רתוס

 "עג סנואג רענליוו ןטימ םיּכסמ טשינ טַײז ריא ,סע טסייה ---

 .ןסע טרעהעגֿפױא יכדרמ טָאה --- ?עירטעמָא

 ַא ךיז ןַאמ רעגנוי רעד טָאה -- ...םיּכסמ טשינ ןיב'כ טשינ --

 טײטשרַאֿפ ןעמ סָאװ ,סָארדרַאֿפ טַאהעג טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג םורק

 רָאג "שלושמ לַיַא; ןַײז ןיא טָאה ןואג רענליוו רעד -- טשינ םיא

 סדילקייא ןיא טייג רֶע זַא ,הדומ ןײלַא זיא ...ןעוועג שדחמ טשינ

 ךעלטקניּפ ױזַא שדוק ןושל ןיא רענייק טָאה םיא זיב ,תמא ...הטיש

 רעד טקנוּפ זיא רעבָא הטיש ןַײמ ...ןינע םעד ןעוועג ריבסמ טשינ

 ךיא רעֿפטנערַאֿפ הריּתס ןוא הלַאש עדעי ןוא .סדילקייא ןוֿפ ךוּפיה

 זַא ,טשינ טניימ סָאד ...רענַײז טימ דילקייא יו טקנוּפ ,הטיש ןַיײמ טימ

 יד טשינ זיא סדילקייא זַא ,טסייה סָאד .ןיינ .רעתמא זיא הטיש ןַײמ
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 ןיא ןטלַאה ןשטנעמ סָאװ ,זיא הרצ יד ?טײטשרַאֿפ ריא .עקיצנייא

 דע ךָאנ רימ ןסייוו ןתמא ןיא ןוא ֿבחרמ ןוא חטש ןגעוו ןדייר ןייא

 ,ךַאז עדעי זַא ,סיוא-טמוק אלימב .סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,טשינ םויה

 -ריטַאנ טשינ ,רעדיוו-רעדיק סיוא ןגיוא ערעזדנוא ןיא טקוק סָאװ

 יד ןבָאה --- !טײטשרַאֿפ ריא !ךעלגעממוא רַאֿפ סע רימ ןטלַאה ,ךעל

 ןייא ןיא ןטלַאהעג תולעּפתה ןוֿפ ,ןָאטעג ץילב ַא ןַאמ ןגנוי םַײב ןגיוא

 טיול -- טלעטשעגֿפױא ךיז ןוא ,ּפָארַא ןוא ףױרַא טעקשַאק םעד ןקור

 ןוֿפ רענעלק ןַײז טשינ קעַײרד ַא ןוֿפ ןעלקניוו יד ןענָאק ןדילקייא

 טָאה --- ןעמעננָא ןלָאז רימ ביוא ,ןוא .ןסודַארג קיצכַא ןוא טרעדנוה

 ָאי ןענָאק יז זַא -- ןוגינ-ארמג ַא טימ טקידנעעג ןַאמ רעגנוי רעד

 "יח ןַײמ ןיא זַײװַאב ךיא סָאװ) קיצכַא ןוא טרעדנוה ןוֿפ רענעלק ןַײז

 ךוּפיה רעד זיא סָאװ ,עירטעמָאעג רעַײנ ַא וצ ןריֿפ סע זומ .(רוב

 ,סדילקייא ןוֿפ

 ַא ןסעזעג יכדרמ זיא ,טדערעג טָאה ןַאמ רעגנוי רעד תעשב

 סָאװ רַאֿפ ;דיישרעטנוא םעד טּפַאכעג טשינ טעמּכ .רעטרעטסַײגַאב

 -עג טשינ ךיז .סדילקייא ןוֿפ ךוּפיה רעד זיא הטיש סנַאמ ןגנוי םעד

 ןעמעוו טימ .,רָאסעֿפָארּפ ןשיסור ַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד טנָאק

 -טעמָאעג עַײנ ַא ןבירשעגנָא טָאה רע זַא ,טכָאקעג טָאה טלעו יד |

 -עג ךיז טלָאװ ץלַא יװ ,ןסקַאװעג זיא םיא ַײב סָארדרַאֿפ רעד ...עיר

 טָאה רע סָאװ ,דײרֿפ יד ןוא ,ןעמָאנ םענעסעגרַאֿפ םעד ןיא טדנעוו

 .ןדנּוװשרַאֿפ זיא ,ןענוֿפעגסיױא ןַאמ ןגנוי םעד

 יכדרמ טָאה --- ?רוביח רעַײא ןצעמע ןזיוועג ןיוש טָאה ריא ---

 | .ןסירעגרעביא םיא

 -עצ ןַײז .ןיינ ףיוא סעציײלּפ יד טימ ןָאטעג שטעווק ַא טָאה רע

 זַא ,טגַײצעגרעביא ןיכדרמ טָאה .ץלַא ,ךיז ןטלַאה ןַײז ,םינּפ טלַארטש

 רע .ןיַאמ שי ַא ןֿפַאשעג ,ןעוועג שדחמ סעּפע טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 -עגֿפױנוצ גנילדנעצ עכעלטע עדָאמָאק רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה

 :ןיכדרמ ןגָארטעגרעטנוא ייז ןוא ריּפַאּפ ךעלטַײז עטיינ

 !רוביח ןַײמ זיא טָא ---|
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 טלעטשעגּפָא ךיז ,די-ֿבתּכ םעד ןָאטעג רעטעלב ַא טָאה יכדרמ

 :טנֿבותּכעג .ןענַאטשעג זיאי'ס ּוװ ,טַאלב-רעש ןֿפױא

 רפס

 עבורמ לִיַא

 שרוגו רועשב ,שדוק יררהב ודוסי

 ראבמו שרפמ ,רהטמו ףרצמ

 השק לכ הב ןיא ,השדח הטישב
 םירורב םירבדב ,םירודה תרשימ

 ,ם ת'ו תוהו א םינ תונ
 ,םתודחו םימכח ירבדכ

 .לארשי יפלאב ריעצה ,התשע ידי הלא לכ

 . .,ל"צז םנוב 'ר רומא"אלב דוד

 "ישר טימ ריש ַא ןבירשעגנָא ןעוועג זיא טַאלב ןטייווצ ןֿפױא

 ןַײא ךיז טקוק יכדרמ יװ ,טקרעמַאב טָאה ןַאמ רעגנוי רעד .ֿבתּכ

 :ןעלמַאטש ןביוהעגנָא קירוצ ןוא ןרױלרַאֿפ ךיז רע טָאה

 -- =='==:ריש ַא יוזַא טָאלג =

 !רעהַא רָאנ םוק -- ןעִירשעג עטלַא יד טָאה -- !דוד ,דוד --

 !ןבָאה ךיד ףרַאד ןעמ

 :טנעיילעג טָאה יכדרמ

 ןמזה לא

 ,ינפרוט דגוב ןמז ,יוה
 ?ינוכשי ךיתועתלמ ןא דע

 ,ינפרחלמ ןבא ךבל ךיא
 .ינניאו ךלא טעצמ דע

 ןיא יב םותמ ,האר
 ?ןיאל הושת ירוענ המלש

 ןי תחת התשא םינוגי
 .ןיקכ דונאו עונא דועו

 ,השונא יתלחמ ,ירזכַא טבה
 ,השודג הנה יתוקוצמ תאס
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 השיח הגילבאו ינממ עשה

 16 '!השוחנ יחוכ ןיא אלה

 סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ ,ריש םעד טנעיילעגרעביא טָאה יכדרמ

 ףרַאד ןעמ זַא ,טכַארטעג ןוא ןינע םעד טימ טָאה סָאד תוכַײש ַא רַאֿפ

 .רוביח םעד ןענעיילרעביא לָאז רֶע ,ןענַאהַאק ןקיש רעהַא

 קנעש יד טכַאמעג לוֿפ ,ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז םירעוּפ עכעלטע

 ,זדלַאה ןיא טלערקעג טָאה עקרָאכַאמ ערעווש יד .ןרעדָאג רעייז טימ

 ןיא ןּפָארּפ ַא טימ ןַאמ רעגנוי רעד .טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה יכדרמ

 -וצ ,ןסע ןרַאֿפ טלָאצַאב םיא טָאה יכדרמ .ןעמוקעגרעטנוא זיא ליומ

 ,ןטנַאקַאב ַא םענייז טימ רוביח ןגעוו געט יד ןעמוקוצרעבירַא טגָאזעג

 ,סױרַא זיא ןוא טנגעזעג ךיז

 ענַײז סָאװ ,ףיוה םוצ ןטינשעג .טקַארט ןטימ ןעגנַאגעג זיא רע

 סעמרַאזַאק יוװ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סרעלכַײּפש ןוא ןרעַײש ענרענייטש

 ,ז "הרומה תעֿבג , ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .געוו ןצנַאג ןרעביא

 טרעדנוהרָאי לטרעֿפַײרד טימ סָאװ ,לַאֿפוצ ַא םעד ןיא ןעזעג טשינ

 "עג ױזַא טקנוּפ ,ןומַײמ המלש ,לרֿפס םענוֿפ רבחמ רעד זיא קירוצ

 טײהרענעטלַאהַאב ןבירשעג ,ןַאמ רעגנוי רעד יו ,קנעש ַא ןיא ןסעז

 -רָאי לטרעֿפַײרד .דנַאלסיוא ןייק ןרָאֿפ ןוֿפ טמולחעג ןוא לרוביח ַא

 .ןעוועג יוװ ץלַא .טרעדנעעג טשינ ךיז טָאה ךַאז ןייק ןוא -- טרעדנוה

 רעטעּפש טרעדנוהרָאי לטרעֿפַײרד ןיא זַא ,ךעלגעמ ?סייוו רעו ןוא

 -עלַאֿפעגנַײא בלַאה ַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא רעייגכרוד רעקירעגנוה ַא טעוו

 -געמ -- -- -- ןַאמ ןגנוי ַאזַא ןענעגעגַאב רעדיו ןוא קנעש רענ

 == == -- ךעל
 א

 -עטַאמ רעשיסַאלק ןגעװ ,שלושמ ליַא רפס א טָאה ןואג רענליװ רעד) *

 ץנייד ןלעװ גנַאל יװ זיב / ,ךימ קוצרַאפ ,עשירעטעררַאפ טייצ ,יוא (קיטַאמ
 / -- ךימ ןעלדיז וצ ןייטש ץרַאה ןייד זיא ױזַא יװ / ?ןסייב ךימ רענייצקַאב
 סנומימ המלש *' -- .(חסוניהצילמ םעד ןיא וװ"זאא) ,ךימ ָאטינ ןוא לסיב א ךָאנ

 | .קרעװטּפיוה
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 רעױוּפ ַא ןַײרַא ףיוה ןיא טריֿפעגנַײרַא ןבָאה סעקינשעל ייווצ

 ןלַאטשדרעֿפ ,ןרעַײש יד ןוֿפ .רעטניהַא ףיוא טנעה ענעדנובעג טימ

 עקירעגַײנ ןצלעּפ ענעסּפעש ןיא :*סעקבָארַאּפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה

 :טנַאטסערַא םעד טלגנירעגמורַא

 ?ךַאטס ,רעמ רעד זיא סָאװ --
 ?ןגָאלשעצ ױזַא ךיד טָאה רעוו ---

 : ?ןלָאװשעג יוװ רָאנ עז --

 !סױרַא טשינ גיוא ןייק םיא ַײב ךָאד טעז ןעמ ---

 -נוא סָאד טָאה ,ןָאט לכיימש ַא טלָאװעג טָאה רענעדנובעג רעד

 טָאה םינּפ ןרעביא ןוא לכיימש םעד טמורקעצ גיוא ענעגָאלשעגרעט

 -יײװרעדנַאנוֿפ םַײב ןטלַאהעג ךיז טלָאװ רע יװ ,ענימ ַא טגיילעצ ךיז

 :טגערֿפעג ליטש טָאה רע .ןענ
 ?קעטנַא זיא ּווװ ---

 ?סיקצעסַאיּפ קעטנַא ---
 : .ָאי --

 זיא ,15 ריצנַאּפש ןטיור ַא ןיא ,ץעגייש רעקינייבטיירב ַא ,קעטנַא

 .לשטַײב ץרוק ַא טימ טלַאנקעג טָאה רע .לטיה ַא ןָא לַאטש ןוֿפ סױרַא

 :ןֿפָאלעגרעטנוא רע זיא ,םענעדנובעג ַא ןכַאטס ןעזרעד

 ?"רעטלַא? ןַײמ זיא ּוװ ןוא ---

 !ןגָאלשעצ זדנוא ןבָאה ייז ---

 ?סָאװ רַאֿפ ---

 ַא ןיז טָאה -- ףגָאלש טשינ ךַײא ןעמ טעװ ,טשינ טעֿבנג --

 ,ןֿפורעגנָא קינשעל

 טקוקעג לוטיב טימ רענעדנובעג רעד טָאה --- !גיל טסגָאז --

 ,טנַאה ענעדנובעגוצ יד ןָאטעג ּפעלש ַא ןֿפלָאהַאבמוא ,קינשעל ןֿפױא

 רימ -- ןַײרַא ןצרַאה ןיא ןָאט ּפַאלק ַא טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יו

 ,דלַאװ רעזדנוא ןוֿפ ץלָאה ןעמונעג ןבָאה רימ !טעֿבנגעג טשינ ןבָאה

 ...ןשרעיוּפ ןוֿפ

 .לקעררעבײא ,טעקַאשז !? -- .סרעטעברַא סצירּפ םעד ,סרענידפיוה 5
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 שירעליוו קינשעל רעד טָאה -- ?טַאהעג וטסָאה לטיווק ַא --

 .ןָאטעג גערֿפ ַא

 "עג ַא קעטנַא טָאה --- !ךַאמרַאֿפ 2? עבמעג יד רעסעב ךַאמרַאֿפ --

 ּוװ ןוא -- ןכַאטס טגערֿפעג רעדיוװ ןוא קינשעל ןֿפױא ןָאטעג יירש

 ?טשינ רָאג וטסייוו זיא *רעטלַא, ןַײמ

 ףיוא ןזיוועג רעיוּפ רעד טָאה --- !סעטַארב וסּפ יד ,ייז גערֿפ ---

 ..ןגָאלשעג םיא ןבָאה ייז -- סעקינשעל יד

 יד ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טשינ ,ןרױלרַאֿפ ךיז ןבָאה סעקינשעל יד

 ןֿפרָאװעג ,קירוצ ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז ,סעקבָארַאּפ יד ןוֿפ ןקילב

 ַא ןדַײמסױא טלָאװעג ןטלָאװ ייז יו ,רעה-ןוא-ןיה ןגיוא יד טימ

 ;ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ייז ןוֿפ רענייא ןוא .רַאֿפעג

 ףיוא ריא !קידלוש טשינ ןענַײז רימ !ךיז טעּפעשט ריא יבא --

 ןעמ טלַאה סָאװ וצ ףעוװעג רעסעב טשינ ךיוא טלָאװ ץַאלּפ רעזדנוא

 זיא וצרעד ?ץלָאה'ס ןּפעלשעצ ןזָאל לָאז רע ?דלַאװ ןיא קינשעל ַא

 ...ןגָאלש ןסייהעג ...ןענַאטשעג ןיײלַא ןַאּפ רעד

 .ןעגנַאגעגרעטנוא קעטנַא זיא -- ?ןגָאלשעג וטסָאה --ד

 ףיוא ןָאטעג קור ַא ךיז ןוא טרעֿפטנעעג טשינ טָאה קינשעל רעד

 זָאנ רעד וצ לשטַײב'ס ןגָארטעגרעטנוא םיא טָאה קעטנַא ,קירוצ

 ?טסרעה ,ןכַאטס ףיוא ךַײלג דניב !טָאװצטנוה ַאזַא

 "רַאֿפ רעכיילב ַא קינשעל רעד טָאה -- ?סָאד וטסיב רעוו --

 "געס ןַײז ןביוהעגרעטנוא סָאװטע ןוא קירוצ ףיוא םינּפ סָאד ןֿפרָאװ

 ןקידײטרַאֿפ טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יװ ,ןקעטש ןטַאװעק

 "סיוא םיא קעטנַא טָאה -- !ןיב ךיא רעוו טָא ?ןיב ךיא רעוו --

 | .שטַאּפ ַא טקַאהעג

 ןָאט ףרָאװ ַא ךיז ןלָאז סעקבָארַאּפ יד ,ןעוועג גונעג זיא סָאד

 -עג רָאנ זיא'ס סָאװ טימ ןגָאלשעג טָאה ןעמ .סעקינשעל יד ףיוא

 -רעֿפ ,סעלשיד 2: סעצינָאלק טימ --- ןַײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמוק

 תולוק יד ןוֿפ .לוויטש יד ןוֿפ ןסַאצּפָא יד טימ ,סעװָאקדָאּפ עשיד

 .דָארגגָאװ א ןופ לגנערד 21 -- .קסיּפ ,ליומ 0
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 -קיש .ַײרעליב ַא טימ ןטייק יד ףיוא ןסַײר ןעמונעג טניה ךיז ןבָאה

 ןביוהעג ךיז טָאה סָאװ ,למוט םעד ןיא ןוא .טעשטיווקעג ןבָאה סעס

 .עליטש יד רעביא טלקַײקעג ךיז ,ףיוה ןוֿפ סעדַײבעג יד רעביא

 :ײרשעג טלֿפײװצרַאֿפ ַא טרעהעג ךיז טָאה ,רעדלעֿפ עטײנשרַאֿפ

 -- = --- !ַאנָאב ַאלֶא !טעװעטַאר ,2? ַאגָאב ַאלַא --

 -נָא טימ .עטיווס ַא טימ דלַאװ ןוֿפ ןטירעגנָא טָאה הררׂש רעד

 -עגּפָא ןוא ןומה םעד טלגנירעגמורַא ייז ןבָאה ןסקיב עטלעטשעג

 יד .ליטש םענעגנַײא-טשינ ןרָאװעג זיא'ס .געלשעג סָאד טלעטש

 .ןקעטנַא ףיוא ןזיוועגנָא ןבָאה ,תוחוּכ ןָא ,עטקיטולברַאֿפ ,סעקינשעל

 -- !םַאכ םעד ,קינוָאטנוב םעד ,ןענרעלנָא םיא לע ךיא ---

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,דרעֿפ ןֿפױא ןסעזעגנַײא טשינ הררׂש רעד זיא

 ןֿפױא ךַײלג ץימש קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ -- ןעיירד ןייא ןיא ןטלַאה

 !ץַאלּפ

 ךוא ןקעטנַא ןֿפָאלעגַײברַאֿפ ,דרעֿפ'ס ןָאטעג בַײרט ַא טָאה רע

 סַאּפ ענעטלָאּפשעצ ַא .םינּפ ןרעביא קינּפַאר ןטימ ןטסָאמעגּפָא םיא

 ַא ךיז טָאה קעטנַא .עקשיק קיטש ַא יוװ ןֿפָאלעגנָא ךַײלג זיא קַאב

 ךיז ןוא םורַא ןוא םורָא ןֿפױל ןעמונעג ,קַאב רעד רַאֿפ ןָאטעג ּפַאכ

 .סעשטשערד ךרוד ןענַײז ןעמעלַא ַײב זַא ,ןעירשעצ שילרעטסיוא

 ןוֿפ דנַאש יד ןעז טשינ ,ןעִיצּפָא טלָאװעג ןבָאה סעקבָארַאּפ יד

 יװ ,ןקוק ןסייהעג -- געוו םעד טלעטשרַאֿפ יז ןעמ טָאה .רעדורכ ַא

 .קינוװָאטנוב ַא טימ ךיז טײגַאב ןעמ

 ןעמ יוװ ,סיֿפ ןוא טנעה ןדנובעג ןקעטנַא טָאה סםָאנָאקע רעד

 -יר יד טכַארבעג טָאה ןעמ זַא ןוא .הטיחש רעד רַאֿפ המהכב ַא טדניב

 א זיא קעטנַא ןוא קירטש םַײב ןָאטעג יצ ַא רעצעמע טָאה ,רעט

 טָאה ןעמ .םיוב רעטגעזעגרעטנוא ןַא יו ,ןַײרַא יינש ןיא ןָאטעג לַאֿפ |

 -קעװַא ךיז ןבָאה םירעיוּפ ייווצ .ּפָארַא םינּפ ןטימ טגײלעגקעװַא םיא

 -יײלּפ יד ףיוא רעטייווצ רעד ,סיֿפ יד ףיוא רענייא .םיא ףיוא טצעזעג

 ןבירעגנַײא טוג ייז ,רעטיר יד טכַארטַאב טָאה םָאנָאקע רעד .סעצ

 !רעניימ טָאג ,ְךַא 2
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 ףַײֿפ ַא טימ טֿפול יד ייז טימ ןטינשעגכרוד לָאמ עכעלטע ,יינש ןיא

 סעקבָארַאּפ יד .רעסַײמש םעד ןבעגעגרעביא ייז רענעדירֿפוצ ַא ןוא

 ,ץַאלּפ ןֿפױא טקוקעג טשינ ,דרע רעד וצ ןגיוא יד ןטלַאהעג ןבָאה

 ףיוה רעד יװ ,טליֿפעג ענעֿפלָאהַאבמוא ןוא ,ןגעלעג זיא קעטנַא ּוװ

 םעד טרעהרעד ךיז טָאה סע .רעגנע ןוא רעגנע ץלַא ייז רַאֿפ טרעוו

 :עמיטש סמָאנָאקע
 ?קיטרַאֿפ ---

 .רעסַײמש רעד טרעֿפטנעעג טָאה --- !קיטרַאֿפ ---

 :טלייצעג קינָאטנײא טָאה םָאנָאקע רעד

 == חי ללרד -- == == ליווצ = --- == סנייא ---

 -כרוד ייז ,ןזיוה ענעגױצעגנַײא יד רעביא טֿפַײֿפעג טָאה טור יד

 ןיא טֿפירטעג ןבָאה טולב סנּפָארט .שײלֿפ ןטימ ןטינשעג ,טקַאהעג

 טָאה קעטנַא .ןרָאװעג טרעווילגרַאֿפ ןוא טֿפירטעג ,ןַײרַא יינש ןסייוו

 רעדיוו ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא ,לוק שישטנעמ ןייק טימ טשינ ןעירשעג

 עקינָאטנײא סָאד זיא ןעַײרש ןוא ןגַײװש ןשיווצ ןוא ,ןבױהעגנָא

 :ןרעױא עטבױטרַאֿפ יד ףיוא ןלַאֿפעג ּפמעט םָאנָאקע ןוֿפ ןלייצ

 == י= == ןעצ -- == == ןַײנ = -- -- טכַא --

 -קַאװרעד ַא טסַײמש ןעמ יװ ,ןעזעג .ןעמוקעגרעטנוא זיא יכדרמ

 ,טרעהעג טָאה רע .ןרָאװעג רעטרעטיצרַאֿפ ַא רע זיא ,שטנעמ םענעס

 ַא יװ ןעמונעגֿפױא סע ,ןדִַיי ןסַײמש ,םירעוּפ ןסַײמש םיצירּפ זַא

 טשינ סע טָאה רענייק סָאװ ןוא ןלייצרעד עלַא סָאװ ,הׂשעמדאֿבב

 ףיױא גיוא םעד טימ ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה טציא .טניוװועגַײב

 םוצ ןעגנַאגעגוצ ךַײלג זיא ןוא טּפוטשעגכרוד ךיז טָאה רע .גיוא

 :רעסַײמש
 -ײד ףיוא ןבײהוצֿפױא טשינ ךיז וטסמעש יװ ,וד ,שטנעמ ---

 ?טנַאה ַא רעדורב ַא םענ

 טָאה ץלַא ,טײקיצרַאה ןַײז ,ךיז ןטלַאה סָאד ,טייקטסיירד סיכדרמ |

 ךיז טָאה רעסַײמש רעד זַא ,טרַאװרעדמוא ױזַא ןעמוקעג ,טקריוװעג

 עלַא ךיז ןבָאה .ןיכדרמ ףיוא ,הררׂש ןֿפױא טקוקעג ,טלעטשעגּפָא

 .ןרעיוא יד ןטינשעג טָאה טייקליטש יד ןוא ןקוקוצרעביא ןביױהעגנָא



 + 1 רעדלעװ עשיליופ ןיא

 רַאֿפרעד יצ ,ןסַײמש טרעהעגֿפױא טָאה ןעמ סָאװ רַאֿפרעד יצ

 ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז םיא הזעה יד טַאהעג טָאה רעדמערֿפ ַא סָאװ

 ןיא ןטלַאהעג הררׂש םַײב סָארדרַאֿפ רעד טָאה ,ןַײז טשינ לָאז'ס יו

 דרעֿפ ןטימ טקורעגסױרַא ךיז רע טָאה רעטערומכעגנָא ןַא .ןסקַאוװו

 ;ןיכדרמ טגערֿפעג ןוא

 ?סָאד ריא טַײז רשוו -- |

 . טרעֿפטנעעג יכדרמ טָאה -- !רעייגכרוד ַא --

 הררׂש רעד טָאה -- !טוג ךַײא זיא'ס זַא ,רעטַײװ טייג ָאט --

 ףסערעטניא עדמערֿפ ןיא טשינ ךַײא טשימ -- טרעזייבעג ךיז

 -ַאּפ ַא טָאה --- ..ןַײז טוג ױזַא ןַאּפ ינשזָאמלעיװ רעד זָאל --

 רעד ןיא לטיה ןטימ טגיײנרַאֿפ ךיז ,ןעלמַאטש ןביוהעגנָא קעבָאר

 !רימ ביג ץימש עקירעביא יד -- ןקעטנַא ףיוא ןזיוועג ןוא טנַאה

 רעד זיא --- ?םילָאװַײט טנזיוט טרעדנוה וצ ָאד ךיז טוט סָאװ ---

 ןָאטעג יירשעג ַא ןוא דרעֿפ ןֿפױא ןסעזעגנַײא טשינ סעּכ ןוֿפ הררׂש

 רימ טעװ ָאװטסמַאכ סָאד !רעטַײװ סַײמש ,קעלָאק -- רעסַײמש םוצ

 !ןָאט וצ בָאה'כ סָאװ ,ןריטקיד טשינ

 ַא םענַײז ןסַײמש טשינ טעוװ רע ,קילָאטַאק ַא זיא קעלָאק ---

 ,ןֿפורעגנָא ךיז יכדרמ טָאה -- !רעדורב

 -יווס רעד ןוֿפ רענייא טָאה -- ?רעדמערֿפ רעד ,רע זיא רעוו --

 ,ןֿפרָאװעגנַײרַא עט

 ?רֶע ליוו סָאװ ---

 ?זדנָאשק ַא זיא'ס --

 ?!ךיא סייוו --

 !דָיי ַא ךָאד זיא'ס ---

  !טסלּפַאלּפ וד סָאװ ---

 !םיא גערֿפ ---

 !וד םיא גערֿפ --

 !דָיי ַא זיא'ס !דִיי ַא זיא'ס --

 -עגרעביא רעטשַארעגרעביא ןַא הררׂש רעד טָאה -- ?דִיי ַא --

 ,טגערֿפ
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 .טרעֿפטנעעג יכדרמ טָאה -- !ָאי --

 הררׂש רעד טָאה -- !ץימש עקירעביא יד ןדִיי םעד ביג ָאט --

 -טשינ ַאזַא -- ןגיּפשעגסױא ןוא רעסַײמש םוצ ןָאטעג יירשעג ַא

 !רעקיבײלג

 ןיוש רע זיא ,ןקוקוצמוא ךיז טַאהעג טַײצ טָאה יכדרמ רעדייא

 ךיז טדַײנש ןילק רעטילגעגנָא ןַא יו טליֿפעג .יינש ןֿפױא ןגעלעג

 ןיא סעציײלּפ יד ,ךיז טכַאד ,טלַאּפש ,ןַײרַא ביל ןיא רעֿפיט ץלַא

 ץלַא ןרעוו םירוסי יד ..ןייב ַא ךָאנ ןייב ַא טלשירקעצ ,ןעייווצ

 יד רעטנוא ןוֿפ ןוא רענייטש עקיציּפש יװ םיא רעביא ןלַאֿפ ,רעסערג !

 :ןלייצ קינָאטניײא סמָאנָאקע םעד ךיז טרעה ּפעלק

 ייווצ --- -- -- -- קיצנַאװצ ןוא ןייא -- -- -- -- קיצנַאװצ ---

 טא יי יי א יא ינאי א א א ר יא אט א קיצנַאװצ ןוא

 םורַא ךיז טוט'ס סָאװ ,ןעזעג טשינ .תוחוּכ ןָא ןגעלעג זיא יכדרמ

 רע .יינש טימ ןֿפײלש יד םיא טֿבַײר ןעמ יװ ,טליֿפעג זיולב .םיא

 ,סעקבָארַאּפ יד ףיוא עגר ַא רעביא טקוקעג ,ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה

 טָאה םיא טימ סָאװ טּפַאכעג ךיז ,םיא רעביא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ

 רע .ןָאטעג ףיוא-לעטש ַא ךיז תוחוּכ עטצעל יד טימ ןוא טריסַאּפ

 -עגנָא ךיז ןוא ןגיוא יד רַאֿפ רעדער ןעזעג .ןייג טנָאקעג טשינ טָאה

 -עגנַײרַא ,טּפַאכעגרעטנוא םיא ןבָאה סעקבָארַאּפ יד .ןעלקַאװ ןביוה

 ךעלבעל טימ ןשַאװעגּפָא .ןגעלעג זיא קעטנַא ּוװ ,לַאטש ןיא טריֿפ

 טעװ רע יצ ,טגערֿפעג םיא עטסיירד-טשינ ןוא ןדנּוװ ענַײז רעסַאוװ

 .ןסע סעּפע

 ןטעבעג ךיז יכדרמ טָאה -- ...רעסַאװ קנורט ַא --

 טליקעג טָאה רעסַאוו'ס .ּפעש עלוֿפ ַא ןעקנורטעגסיוא טָאה רע

 שינרעטַאמ טימ .טשירֿפעגּפָא לסיב ַא םיא ,רעּפרעק ןטמַאלֿפעצ ןַײז

 -עגנַײא ךיז םַאזקרעמֿפױא ןוא ךיוב ןֿפױא ןגיוצעגסיוא ךיז רע טָאה

 ןקעטנַא םורַא טצעזוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקבָארַאּפ יד יו ,טרעה

 :טסעומשעג ןבָאה
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 -נַא טָאה --- !ןסַיײמש וצ יוװ ,טַארב וסּפ םעד ןזַײװ לעוװ ךיא ---

 ,ץכערק ַא טימ ןֿפרָאװעגנַײרַא קעט

 רענייא ךיז טָאה -- !קינייװ ץלַא זיא ,זדנוא טמוק'ס סָאװ זַא ---

 | .ןֿפורעגנָא

 !לַײװרעד ןגָאלש ייז ןוא ןזַײוװו ןַײא ןיא ןטלַאה רימ --

 !סנייא ץלַא זיא המהב ַא ןוא רעױּפ ַא זַא --

 ןעועג ןטלָאװ רימ ןעו !טכערעג זיא קעטיוו !טכערעג --

 !ןסעזעג טשינ ָאד רִימ ןטלָאװ ,ןשטנעמ

 -נוא 22 סעצּפָאלכ יד ןבָאה ,ןעמ טלייצרעד ,עקװָאלּפעּפ ןיא ---

 !ףיוה םעד ןדנוצעגרעט

 !ןָאט ױזַא ךיוא ןֿפרַאד רימ --

 ,ןֿפורעגנָא ןַאמרוֿפ רעטלַא ןַא ךיז טָאה --- !טקידניז ריא ---

 !הררׂש םעד טעגרהרעד ייז ןבָאה ןישרַאק ןיא --

 !ןענעגרהסיוא עלַא ייז ףרַאד ןעמ ---

 !ןבעל ןטימ רעכיז טשינ ךיוא זיא רערעזדנוא ---

 ןַאמרוֿפ רעד טָאה -- !טקידניז ריא ,רעדניק ,טקידניז ריא ---

 !סױרַא ךַײא ןוֿפ טדער רעטוג-טשינ רעד -- טמלצעגּפָא ךיז

 -- טצעזעגפיוא ךיז קעטנַא טָאה --- ,עדייז ,רימ ןקידניז יו ---

 הררׂש רעזדנוא ?21טסָאּפ רָאי ץנַאג ַא סענַאּפ יד ַײב ןבָאה רימ זַא

 ןיא ןסע וצ זדנָאשק רעד םיא טביולרעד ,שטנעמ רעכַאװש ַא זיא

 ןוא עקנַאכָאק ַא ןטלַאהוצסיױא ךיז ,סעקשטַאק ענעטָארבעג טסָאּפ

 זיא ןעמָאנ ןַײמ ,עדייז ,טרעה -- -- -- -- םירעיוּפ ןסַיײמש וליֿפַא

 ןעוו !םיא טימ ןענעכערּפָא טשינ ךיז ןלעוו רימ יצ ,קעטנַא טשינ

 יד ַײב ןעמונעגוצ גנַאל ןיוש רימ ןטלָאװ ,תומהב עטלַא ,ריא טשינ

 ,טשינ טסייה זדנָאשק רעד -- -- -ד דרע רעזדנוא ,דרע יד סענַאּפ

 יי יא יא א א ר א == == -= -- ןעז ןלעוו רימ ?ַאה

 יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .רעביֿפ ןיא ןגעלעג זיא יכדרמ

 ןשיווצ ןעגנויצַאב יד זַא ,טסוװעג טשינ .סעקבָארַאּפ יד ןוֿפ דייר

 ,ןטסַאפ ,תינעת** -- .ןעגנוי 5
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 ןייצ יד טימ טצירקעג ןוא טֿפרַאשרַאֿפ ױזַא ןַײז ןלָאז ףיוה ןוא ףרָאד

 ,םיא רעביא טגיילעג ךיז טָאה הרוחש-הרמ עֿפיט ַא .גנוקידיײלַאב ןוֿפ

 תוֿבשחמ ערעטצניֿפ ןבָאה .ףיורש ַא יו טרעבקעעג ,ןסיבעגנַײא ךיז

 :ןעירשעג ,ןייצ ןוא לגענ טימ ןלַאֿפַאב םיא ,ןקעוו ןעמונעג ךיז

 !ץימש יד רַאֿפ המקנ ,המקנ --

 ןיא ןשָאלעג ךיז ןוא טקיטעגֿפױא ןבָאה רענעלּפ רועיש ַא ןָא

 יד רַאֿפ טנעה עדייב טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .חומ ןסייה ןַײז

 זַא ,רעכיז ןעוועג ןוא ,קעזזָאלב יו ןביוהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןֿפײלש

 ,לָאמ סעדעי ןוא .ןעקנַאדעג יד ןעמענֿפױנוצ רע טעוװ ךָאנ ױזַא רָאנ

 ,ללח ןטלַאק ַא טזָאלעגרעביא ,ןעמוװשעצ ךיז ןענַײז רענעלּפ יד ןעוו

 יד רע טרילרַאֿפ טָא-טָא זַא ,ןקָארשעג ךיז .טרעטיצעגֿפױא רע טָאה

 רע סָאװ ,טגערֿפעג טלָאמעד םיא טלָאװ ןעמ ןעוו ןוא .טייהנגעלעג

 ,ןרעווּוצנָא ארומ טָאה רע טייהנגעלעג ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ױזַא טרעטיצ

 טָאה קערש יד .ןרעֿפטנע וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ןיײלַא רע טלָאװ

 זיב רעדיוו ןֿפיײלש יד ןבָאה דלַאב .עגר ַא יװ ןטלַאהעגנָא טשינ רעמ

 תוקֿפס יד ןבירטרַאֿפ טָאה רעביֿפ רעד .ןּפַאלק וצ ןביוהעגנָא םיא

 טלקיוועג ךיז ,םיא םורַא ןעלקיוו ןעמונעג ךיז ןבָאה רענעלּפ עַײנ ןוא

 .טלקיװעגֿפױא ןוא

 -עג ןיכדרמ ַײב רעביֿפ רעד זיא טכַאנ רעד ןוֿפ ןעמוקנָא ןטימ

 ןעגנולקעג ענדָאמ ןבָאה סעקבָארַאּפ יד ןוֿפ דייר עליטש יד .,ןגיטש

 לוֿפ טרעוו לַאטשדרעֿפ סָאד יו ןעזעג טָאה רע ןוא ןרעיוא ענַײז ןיא

 ַא ךיז ,ייה טימ קַאז ןֿפױא טקורעגֿפױרַא ךיז טָאה רע ,ןשטנעמ טימ

 ןגיוא עטמַאלֿפעצ ענַײז ןוא ינק יד ףיוא ןייטש ןבילבעג ,ןָאטעג בייה

 רעד ףיוא ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,דליב ןֿפױא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה

 -ַאמ; עקילייה ַא ןעוועג זיא'ס .םער רעטלבוהעג-טשינ ַא ןיא טנַאװ

 -נייא םיא ןבָאה סעקבָארַאּפ יד .רעַײֿפ רעביא הטילש טָאה סָאװ ,?עמ

 סָאװ ןוא .ייז וצ ןדייר ןביוהעגנָא טָאה רע .טלגנירעגמורַא זַײװקיצ

 ,ןסקַאװעג רעמ ץלַא טייקיורמוא רעייז זיא ,טדערעג טָאה רע רעגנעל

 -עג ךיז ,טסױֿפ רעטלַײבעג ַא טימ ,הללק ַא טימ ןסירעגסױרַא ךיז

 ערעטצניֿפ ,ערעווש יו רעמינּפ עטערומכעגנָא ערעייז ףיוא טגייל
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 ןֿפױא ןענַאטשעג .ןדייר וצ טרעהעגֿפױא טשינ טָאה יכדרמ .סנקלָאװ

 יד ןיא טקעװעג ,טליונקעג ךיז ןבָאה רעטרעוו ענַײז ןוא ייה טימ קַאז

 ןיא ןוא קיצרַאה ױזַא ןעגנולקעג .שטנעמ ןטקידיײלַאב םעד םירעיוּפ

 ןענַײז דייר יד .טייהרעקידעבעל ןסַאּפ ןטינשעג טַײצ רעקיבלעז רעד

 יד ןוא .יכדרמ ,רע טדער סָאד זַא ,טביילגעג טשינ .ךיז ןוֿפ ןעמוקעג

 ,תוחומ עטנקלָאװרַאֿפ יד ףיוא ןלַאֿפעג ןענַײז ,ןעקנוֿפ יו ,רעטרעוו

 ,טרעקַאלֿפעצ ךיז טָאה רעַײֿפ ַא ןוא ןדנוצעג ייז

 צ

 .ךיור ןיא ,ןעמַאלֿפ ןיא ןענַאטשעג זיא למיה רעד

 ַא קירטש ףיוא ןגָארטעג םירעוּפ ריֿפ ןבָאה רעעִירֿפַא ףיוא

 -עגרהרעד ַא ןגעלעג זיא ,יקצעטַאיּפ ,רעטָאֿפ סקעטנַא ּוװ ,ענמורט

 .ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז ,קעה ,סעלדַאּפש ,סעסָאק טימ סעקבָארַאּפ .רעט

 טָאה ףרָאד ןיא ןעמוקנַײרַא םַײב .רעֿפרעד יד טיול טריּפורג ךיז

 -יױּפ'ס .ןעוועג רעַײֿפ ַא טלָאװ'ס יװ ,ןעגנילק ןבױהעגנָא קָאלג רעד

 ,ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז ןענַײז רעדניק ןוא רעבַײװ יד טימ קלָאֿפ-םירע

 ןכש רעד וו ,ענמורט רענעֿפָא רעד םורַא ןוא םורַא טלעטשעג ךיז

 ,טנעקעג טשינ טָאה רענייק ןעמעוו ,יכדרמ .ןגעלעג זיא יקצעסַאיּפ

 ןסקַאװעגסיױא זיא ,ןעמונעג ךיז טָאה רע ןענַאװ ןוֿפ טסוװעג טשינ

 עטמַאלֿפעצ יד ,ךיז ןטלַאה סָאד ,םינּפ ךיילב ןַײז ,ענמורט רעד ַײב

 -נַא .עיסעצָארּפ רעד וצ סזעירעטסימ סעּפע ןבעגעגוצ ןבָאה ןגיוא

 :טנעה יד טײרּפשעצ ,טינקעגרעדינַא טָאה קעט

 ?ןטַאט ןַײמ טעגרהרעד טָאה'ס רע טסייוו ריא ,םינכש ---

 ןוא טרעֿפטנעעג םירעיוּפ יד ןבָאה --- !ןסייוו רימ !ןסייוו רימ ---

 ,ינק יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז

 !טייקיטכערעג ןגירק ןֿפלעה רימ טלָאז ריא ,ליוו ךיא ---

 !ןֿפלעה ןלעוו רימ !ןֿפלעה ןלעװ רימ ---

 עקימורַא יד ןסירעגטימ .ןטיוט םעד ןעוועג דיּפסמ טָאה יכדרמ

 -עג ןסירעגטימ ךיוא ןיילַא ןוא דייר עטושּפ ,עקיצרַאה ענַײז טימ

 -רַאֿפ יד ,ןעּפילכ סעטרעױוּפ יד יװ ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא .ןרָאװ
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 -עג ךייוו ,טזָאלעגכָאנ ןבָאה םירעיוּפ יד ןוֿפ רעצרעה עטעװעטרַאה

 ,םירעיוּפ יד ןריֿפ טנָאקעג טציא טלָאװ טנַאה עטסעֿפ ַא ןוא ,ןרָאװ

 ַא טרעהרעד ךיז טָאה טלָאמעד טקנוּפ ,טלָאװעג רָאנ טלָאװ יז ןיהּוװ

 :עמיטש

 .0נימוי=}

 !ןַײרַא ףיוה ןיא טמוק

 !רעדירב ,טמוק

 !25 סעּפולַאכ ערעזדנוא ןבעגּפָא סענַאּפ יד ןלעװ רימ

 !סָאלש ןיא ןעניוװ ןלעוװ רימ ןוא

 !טכערעג

 !טכערעג

 ןףטיױט םעד טמענ

 !ענמורט יד טמענ

 !טמוק

 - !טמוק

 !רעִירֿפַא ףיוא ענמורט יד טזָאל

 ?רעדמערֿפ רעד זיא רעוו

 .טשינ סייוו'כ

 !טדערעג טסייה סָאד

 !סױרַא לכיב ַא ןוֿפ יו

 !זדנָאשק רעד יו רעסעב טדער

 !ןעמָאנ ןַײז טשינ ןַאמרעד

 ?טעגרהרעד םיא טָאה רע

 ?ןיקצעסַאיּפ

 ,ָאל

 .טשינ סייוו'כ

 .ןַאּפ רעד טגָאז ןעמ

 !םיא טימ ןענעכערּפָא ךיז ןלעוו רימ

 .עטאכ עשיפרָאד ,לביטש םערָא *
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 ?ןַאּפ ןֿפױא טנַאה ַא ןבײהֿפױא טנָאקעג טסלָאװ וד ---

 !טשיג ךיא --

 !טשינ ךיא ---

 !טסָארֿפ ַא טכַאנ ַײב ףיוא טייג'ס ---

 -עג טשינ וטסעוו רעטוֿפ-ןֿפָאש ןַײד ןיא ?ךיד סע טרַא סָאװ ---

 .ףרעוװ ןרױרֿפ

 ,יוא !טלַאװעג ,יוא !טעשטיווקעג לדִיי סָאד טָאה ריזח ַא יו ---

 !ץלעּפ םעד ךיז ןוֿפ ןעִיצּפָארַא טזָאלעג טשינ !טלַאװ-עג

 ןוֿפ תולוק טרעהעג ךיז ןבָאה -- !ןיק רעקיטש יד ןָא-טדניצ ---

 ,ןטַײז עלַא

 !גָאט ךָאנ ךָאד זיא'ס ---

 !ךַײא ןעמ טגָאז ,ןָא-טדניצ ---

 -יטש ַײרעקַאנק ַא טימ טרעקַאלֿפעגֿפױא ןבָאה טרָאד ןוא ָאד

 טימ סעקבָארַאּפ יד .למיה ןטמַאלֿפרַאֿפ םוצ ןסירעג ךיז ,ןיק רעק

 רעד םורַא טזַײרּפשעג ןבָאה ןעלסקַא יד ףיוא סעסָאק עקידנעקנַאלב

 .ּפעק ענעגיובעג טימ ענמורט

 טָאה סָאװ ,סָאלש םַײב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה עיסעצָארּפ יד

 רעד .םורַא ןעוועג זיא ליטש ױזַא .רענעזָאלרַאֿפ ַא יו ןעזעגסיוא

 םָאנָאקע רעד .הררש םעד ןֿפורעג ,טמערָאילעג ,ןעירשעג טָאה ןומה

 :סקיב ַא טימ קינַאג ןֿפױא סױרַא זיא

 | !ןטוג טימ ךַײא טייגעצ ---

 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה --- !ושט ַא !ושט ַא --

 ?סקיב ַא טימ ---

 ! קע רעשירזח ַאזַא --- |

 ! רעיוא רעשירזח ַאזַא ---

 ! םיא טבַײרטרַאֿפ ---

 !הררׂש םעד ןליוו רימ ---

 !ושט ַא !ושט ַא --

 | !ןַײרַא לַאטש ןיא ---

 -עלֿפ ,רענייטש םיא ףיוא ןעִילֿפ ןעמונעג ןבָאה ןטַײז עלַא ןוֿפ
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 טָאה ןעמ זַא ,יירשעג ַאזַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא ץלָאה רעקיטש ,רעש

 יצנעֿפ עכעלטע ןוֿפ .סױרַא טשינ זיא הררׂש רעד .ןרעוו ביוט טנָאקעג

 םעד ןקערשרעביא טלָאװעג .לָאמ ַא טימ ןסָאשעגסיוא ןעמ טָאה רעט

 ןגאו טעו'ס רעוו ,םענייא ןדעי ןּפַאכוצֿפױא טעשַארטסעג .ןומה

 קעבָארַאּפ ַא ןסקַאװעג זיא סעּכ רעד .סָאלש םוצ ןעמוקוצרעטנוא

 טָאה סָאװ רענייא יו ,ןעלסקַא יד ןשיווצ ּפָאק םעד ןגיוצעגנַײא טָאה

 ליוק ַא .סָאלש םוצ טזָאלעג ךיז ןוא ,ּפעלק ןּפַאכ טעוװ רע ,ארומ

 ךיז טָאװ ןומה רעד .ןעוועג גונעג זיא סָאד .טגיײלעגקעװַא םיא טָאה

 קידנקיש ,סָאלש םוצ םערוטש ַא יװ ןגָארטעג ךיז ,ןָאטעג רַאּפש ַא

 ןוֿפ .רעצלעה ןוא רעשעלֿפ ,רענייטש טימ לגָאה ַא רעִירֿפַא ףיוא

 -עגּפָא טשינ ךיז טָאה ןומה רעד .ןסָאשעג ןעמ טָאה רעטצנעֿפ עלַא

 קעה טימ ןכָארבעגֿפױא ,ענעלַאֿפעג יד רעביא ןעגנורּפשעג ,טלעטש

 ןוֿפ סָאלש םעד טלגנירעגמורַא ,סרעלעק יד ןיא ןכָארקעג ,ןריט יד

 ןשָאק סרעלעק יד ןוֿפ ןּפעלש וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .ןטַײז עלַא

 -עגּפָא ,רעשעלֿפ יד רעביא ןסירעג ךיז ,טיוװעקָא טימ .,ןַײװ טימ

 ןוֿפ ןסקַאװעג זיא יירשעג סָאד .ןעקנורטעג ןוא רעזדלעה יד טקַאה

 ןלינקוצסױרַא ןביוהעגנָא ךיז ךיור רעטכידעג ַא טָאה רעלעק ַא

 ןוֿפ ןרָאװעג דליו ןומה רעד זיא .םַאלֿפ ַא ךיז טימ ןסירעגטימ

 םעד םורַא טינקעג ,טֿפַאשרעדורב ןעקנורטעג ,טזדלַאהעג ךיז ,החמׂש

 ;רָאנ חוּכ סָאװ ןעַירשעג ןוא יקצעסַאיּפ ןטיוט

 !טנערב סָאלש רעד --

 | !טנערב סָאלש רעד --

 יד ןטלַאהעג ,ןַאמרוֿפ ױעטלַא רעד ןענַאטשעג זיא לקניוו ַא ןיא

 ןוא טמלצעג ךיז ,רעַײֿפ רעביא הטילש טָאה סָאװ ,"עמַאמ , עקילייה

 | :טלּפערּפעג ליטש

 !טקידניז ריא !רעדניק ,טקידניז ריא --

 יד םורַא טּפוטשעג ךיז .ןסעגרַאֿפ םעלַא ןיא טָאה ןומה רעד

 -עג ,ןטסױֿפ יד טימ ןגָאלשעג ךיז ,טגירקעג ךיז ,סּפַאנש טימ ןשָאק

 טשינ ךיז ןבָאה סָאװ יד ןוא .טנַאקעג טָאה רענייא לֿפיװ ,טּפַאכ

 םַײב ןטלַאהעג ןטלָאװ ייז יווװ ,טעוװערעג ןבָאה ןּפוטשרעד טנָאקעג
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 טקעטשעגנָא ,טקעװעג ךיז טָאה שטנעמ ןיא היח יד .ןרעװו עגושמ

 רעַײֿפ ןיא ןֿפנָארב רעשעלֿפ ןֿפרָאװעג ןעמ טָאה .סיורג ןוא ןיילק

 ןטסניד יד טכוזעג ,זַײמ עטמסרַאֿפ יו ףיוה ןרעביא ןֿפָאלעג .ןַײרַא

 ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה ,ןענוֿפעג טשינ ייז טָאה ןעמ זַא ,ןוא

 .סרעטסעוװש ענעגייא

 ,טדערעג סעּפע .רעטצנעֿפ ַא ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה הררׂש רעד

 ךיז טָאה רענייק .ןטעבעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טנעה יד טימ טכַאמעג

 ;ןעירשעג זיולב ,ןרעה טלָאװעג טשינ ,טקוקעגמוא טשינ

 !סױרַא טשינ םיא טזָאל ---

 ! םיא טנערברַאֿפ ---

 ! םיא טנערברַאֿפ ---

 !ַאטכַאילש רעד טימ לווַײט םוצ ---

 ?ןַײרַא קנעש ןיא טייג רעוו ---

 רַאֿפ רעקנעש םעד ןעגנעהֿפױא ןלעוו רימ .,יצּפָאלכ ,טמוק --

 ! תואּפ יד

 ! טמוק --

 ָ טמוק ---

 סע סָאװ ,טקוקעג ןרױלרַאֿפ ,טַײז ַא ןיא ןענַאטשעג זיא יכדרמ

 רע .טַאהעג הטרח ןוא ,ןָאטעגֿפױא טָאה רע סָאװ ,םורַא ךיז טוט

 םעד טּפַאכעגֿפױא טָאה רע .ןומה ןיא טביולגעג טשינ רעמ טָאה

 טלָאװעג ךיז ,טרזחעגרעביא לָאמ עכעלטע םיא ,ןעמָאנ סרעקנעש

 -ייווצ רעד טימ טזָאלעג ךיז רעקיטליגכַײלג ַא ןוא ןענָאמרעד סעּפע

 | ,דלעֿפ טַײז רעט

 ןבָאה ןיק רעקיטש יד .טרָא ןוֿפ טרירעג ךיז טָאה ענמורט יד
 עקידנעקנַאלב יד ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז ,טכַאנ רעד ןיא טרעקַאלֿפעג

 -סיוא טָאה'ס ןוא ,ןעלסקַא רעביא ןגױװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,סעסָאק

 ןגעו יד רעביא טזַײרּפש ,רעקיּפעק ליֿפ ַא ,טיוט רעד יוװ ,ןעזעג

 | .ךיור ןטימ קעװַא ץלַא טזָאל ןוא
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 ,ןסקַאװעג ןענַײז ןֿפױה יד ןגעק םירעיוּפ יד ןשיווצ ןעורמוא יד

 ןוֿפ טנגעג עצנַאג יד טּפַאכעגמורַא ,ןלוּפ רעביא טײרּפשרַאֿפ ךיז |

 ןטכידעג ַא םורַא-טּפַאכ רעַײֿפ ַא יו ,ןילבול ןוא ץעלדעש ,קצָאלּפ

 -סָאמ ַא זַא ,טמירַאב ךיז טָאה סָאװ ,עטכַאילש יד .דלַאװ םענעקורט

 -לעז יד ,ןטָארטעגרעכירַא טשינ לָאמ ןייק לעוװש רעייז זיא :* לַאק

 ,ףליה וצ רעטילימ שיסור ןֿפור טזומעג טציא טָאה עטכַאילש עקיב

 -עלש יד ןיא טקיטסעֿפַאב ךיז ןוא ,ןבעל ןטימ ןעוועג רעכיז טשינ

 טשינ ךיז בייהנָא ןיא טָאה סָאװ ,גנוריגער יד .ןֿפױה יד ןיא ,רעס

 ןשיװצ זַא טלָאװעג ,ףרָאד ןיא רָאֿפ טמוק'ס סָאװ ,ןעז טכַאמעג

 לָאמ ַא טימ ךיז טָאה ,רעסערג ןרעוו האנׂש יד לָאז הררׂש ןוא רעױּפ

 ןשטילגסױרַא טשינ ךיז לָאז ךַאז יד ,טַאהעג ארומ .,ןקָארשרעד ןיײלַא

 יד ןקירדוצרעטנוא ןביוהעגנָא ןוא ,ןסקַאװרעבירַא יז ,טנַאה ריא ןוֿפ

 ןבָאה ייז .טריטסערַא ןעמ טָאה סרעריֿפנָא יד .תונמחר ןָא ןעורמוא

 טּפעלש סָאװ ,ןַאמ ןגנוי םענעסירעגּפָא ןַא ףיוא דלוש יד טגיילעג

 ןַאמ ןגנוי םעד .םירעיוּפ יד טעוועטנוב ןוא רעֿפרעד יד רעביא ךיז

 טשינ טָאה רענייק ןוא תושרד ענַײז טגָאזעגכָאנ ,ןעזעג עלַא ןבָאה

 "ונעג ךיז טָאה רע ןענַאװ ןוֿפ ,טסייה רע יװ ,זיא רע רעוװ טסּוװעג

 .ףרָאד ןדעי ןיא טכוזעג םיא טָאה ןעמ .ךיז טניֿפעג רע ּוװ ןוא ןעמ

 ןבעגעג רעדעי טָאה ,טגערֿפעגסױא טשינ טָאה ןעמ תודע לֿפיװ ןוא

 ךיז טלָאוװ'ס יװ .ןטייווצ ןוֿפ ךוּפיה םעד רענייא .םינמיס ערעדנַא

 טציא זיא סָאװ ,ןַאמ ןגנוי םענעסירעגּפָא ןַא ןגעוו טלדנַאהעג טשינ

 רָאנ ,םירעוּפ יד ןשיוװצ טבעלעג ,רעֿפרעד יד ןיא ןעוועג ןטכענ

 רעדעי ןיא ףיוא-טבעל סָאװ ,ןרָאי רעטרעדנוה ןוֿפ עדנעגעל ַא ןגעוו

 .שרעדנַא טנגעג
 / ַא זיא קינוװָאטנב רעד זַא ,ןעוועג רעכיז ןענַײז םיצירּפ יד

 -ָאטַאק רעכעלרע ןַא זיא'ס זַא ,טמלצעג ךיז ןבָאה םירעיוּפ יד .דיי

 יד ןוא .ןָאטעג הליֿפּת ןוא טינקעג רע טָאה רוגיֿפ רעדעי ַײב ,קיל

 -טשינ ַא זיא רע זַא ,טהנעטעג ליטש רעד ןיא ןבָאה ייז ןשיוװצ םינקז

 (עװקסָאמ ןופ) סור ַא (ןגעװ סעכ טימ טדערימ ןעוו) 6
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 ןיא עטרעיוּפ ַא וצ ןַײרַא זיא רע יו ,טלייצרעד ןבָאה ייז .רעטוג

 ,ןטַאנָאמ עכיוה יד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,עטרעיוּפ יד .ןַײרַא בוטש

 -עג קערש ןוֿפ יז טָאה .גיצ ַא ןוֿפ סיֿפ טָאה רע זַא ,ןעזרעד טָאה

 ןיא ןבָאה םיחלג יד ןוא .רענרעה טימ דניק ַא ןריובעג ןוא טליּפמ

 זיא העושי יד זַא ןטסיירט וצ טרעהעגֿפױא טשינ תושרד ערעייז

 םורַא ךיז טיירד טסירקיטנַא רעגעטלָאשרַאֿפ רעד -- ןמיס ַא .טנעָאנ

 והררׂש ןגעק ןומה םעד טצייר ,קלָאֿפ'ס טעוועטנוב ,רעֿפרעד יד ןיא

 : ,זדנָאשק ןגעק

 הריטּפ יד 5 לטיּפַאק

 ןַא ,רענעסירעגּפָא ןַא קצָאק ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא יכדרמ

 רךוֿפ טקוקעגסױרַא דימּת טָאה סָאװ ,רעיורט רעד .רעטרַאדעגסיױא

 -עג זיא סעשיֿפלָאװ סעּפע ןוא ןדנּוװשרַאֿפ זיא ,ןגיוא עיורג ענַײז

 ,ןעמונעגכרוד ןבָאה ןגיוא עיורג יד .ןעזסיוא ןצנַאג ןַײז ןיא ןעוו

 טכוז ןעמ זַא ,טסּוװעג טָאה רע .קערש ןוא טײקטגַאװעג טימ טקוקעג

 -סיוא ףרַאד רע זַא ,טסּוװעג .רעֿפרעד יד ןיא ,ןגעוו יד ףיוא םיא

 ךיז טָאה רע .קנעש רעדעי ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןוא ןשטנעמ ןדַײמ

 .תויׂשעמ ענעגיוטשעג-טשינ םיא ןגעוו טלייצרעד ןעמ יו ,טרעהעגוצ

 רע זיא לָאמ ןייא ןוא ןסעומש יד ןיא ןעמונעגלײטנַײא לָאמ ליֿפ

 ןדיר ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג טעגרהרעד טשינ רועָיש

 ,1גסורט ַא זיא רע זַא ,םירעיוּפ יד ןזיװעגֿפױא ,ןײלַא ךיז ןגעוו סטכעלש

 םירעּפ יד טזָאלעגרעביא ,ןדנּוװשרַאֿפ טשינ רע טלָאװ שרעדנַא

 | הרי ןקילא
 טָאה רע .טנָאקעג טשינ רעמ יכדרמ טָאה ןליוּפ ןיא ןבַײלב

 ַײב זיא דנַאלסיוא ןייק ןרָאֿפ וצ גנַאלרַאֿפ רעד סָאװ ,טשודיחעג ךיז

 .טײקיטליגכַײלג ַא ןעמונרַאֿפ טָאה ץַאלּפ ןַײז ןוא ןדנּוװשרַאֿפ םיא

 .רעקידעקערש א ,ןדחפ ?
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 רע ,רענעלּפ עלַא טעברַאעגסיוא טָאה סָאװ ,עיצילעֿפ טשינ ןעוו ןוא
 ןסעזעג ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז רע טלָאװ ,ןליוּפ ןזָאלרַאֿפ לָאז
 ָאי ךיז לָאז רע יצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז ןוא קצָאק ןיא
 ןרָאֿפ וצ ןבילקעגסיוא טָאה רע .טשינ יצ ;יײצילָאּפ רעד ןבעגרעביא
 טעוװ רע סָאװ ,טסּוװעג טשינ רע טָאה ןצרַאה ןיא שטָאכ ,זירַאּפ ןייק
 סָאװ ,סָאד ךעלגעמ .ןענַאטשרַאֿפ טשינ ךַארּפש יד וליֿפַא ,ןָאט טרָאד
 זיא זירַאּפ ןיא סָאװ ,ךיוא ךעלגעמ ,ןיהַא ןבילקעג ךיז טָאה ענַאהַאק
 טָאה ,ַײז טשינ לָאזס יו .עינָאלָאק עשיליוּפ ,עסיורג ַא ןעוועג

 ןֿפַאש ךיז טעװ רע יװ ךַײלג ,ןלױּפ ןזָאלרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב יכדרמ
 | ,טלעג

 ןֿפָארטעג םיא .ןטֿפַאש וצ הינסכַא רעד ףיוא רעבירַא זיא רע

 .עירָאקיצ לּפעט ַא ןוא עלעביצ ַא ,טיורב ץרַאװש ַא רעביא

 -עגוצ ,טלעטשעגֿפױא ךיז טֿפַאש טָאה -- !טסַאג ַא ,טסַאג ַא --

 טסעוו !ץיז -- לוטש יד ןיכדרמ ןבעגעג ןוא טעב םוצ לשיט'ס טקור
 | ? ןטלַאהטימ רשֿפא

 !ןסעגעג סָאװ רָאנ בָאה'כ !קנַאד ַא --

 ?ןטלַאהעגטימ ןעד וטסלָאװ ,קירעגנוה ןעוועג טסלָאװ זַא ןוא ---
 ןוא ןזוה ענרעטוֿפ ענַײז ןיא טנעה יד ןבירעג ךיז טֿפַאש טָאה --
 לּפעט ַא ,עקלביצ ַא גונעג טָאה יאמש -- ןרעטש םעד טשטיינקעג

 ףױא ריא טסע סָאװ ,עקַאט ?ןוז סמהרֿבַא 'ר ,וד רעבָא ,עירָאקיצ

 ? סענַאּפעצרַאמ ? ןסַײבנָא

 יכדרמ טָאה -- ?יאמש ,טדערעצ טנַײה ךיז ריא טָאה סָאװ ---

 | ,טלכיימשעג

 -מײהַא טלָאװעג לָאמ ייווצ ןיוש !יכדרמ ,תורצ ןוֿפ דייר'כ ---

 רעכיז טשינ ךָאד זיא ןעמ !ןרעקמוא געוו ןוֿפ טזומעג ךיז ןוא ןרָאֿפ

 ,ןרָאװעג דליוו זיא לבעּפ סָאד !ןרעװ טעגרהרעד ןָאק'מ ,ןבעל ןטימ

 ענעי ךימ טנַאמרעד'ס !רוטּפ ןוא רקֿפה ןטעברַא טשינ רעמ ליוו

 ַא .ּפָאק םעד ןגלָאֿפ וצ טרעהעגֿפױא ןבָאה טניה יד יװ ,הׂשעמ

 -- טסעומש ןעמ ןוא !ןַאּפ ַא ןרעוו ליוו רעױּפ רעד ?ַאה ,טֿפַאשטריװ

 ַא ךיוא ןבָאה לארׂשי ינב וניחַא זַא -- טדערעג רעליטש רע טָאה
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 ןַא -- -- -- ךעלעדִיי םוטעמוא זַא -- -- -- ךַאז רעד ןיא טנַאה

 סע טעװ ,ןַײז טכערעג טשינ לָאזס רע !ריד ךיא גָאז ,קילגמוא

 ץירּפ רעד ,ךיז טעוװועטנוב רעױּפ רעד .ּפעק ערעודנוא וצ ןייגסיוא

 ןַײז קיטיינ ףרַאד'כ !רימ ?טדַײל רעבָא רעו -- ךיז טעוועטנוב !

 ַײס ךיא טלָאװ טציא שטָאכ -- -- - טשינ רָאג ןוא םייה רעד ןיא

 -- -- -- םימחר ףרַאד יבר רעד .ןרָאֿפעג טשינ ַײס יו

 .טגערֿפעג ךיז יכדרמ טָאה -- ?ןלַאֿפעגקעװַא רעדיוו --

 ...םינּפ ןיא הארמ ןייק רעמ טָאה ...טכעלש ,יכדרמ ,טכעלש --

 ...ךשוח ךיז טוט'ס

 זיא רע סָאװ וצ טנַאמרעד ךיז ,טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה יכדרמ

 ;ןביוהעגנָא ןוא ןעמוקעג

 -- - -- ןדליג טנזיױט ףניֿפ ןבָאה ףרַאד'כ ,יאמש --

 םיא יאמש טָאה -- ?עמוס ַאזַא ןטַײצ עקיטנַײה טָאה רעוו =

 ןֿפױא ןציז ןבילבעג קירוצ ןוא ןָאטעג בייה ַא ךיז ,ןסירעגרעביא

 בָאה'כ !ץיז ?וטסייטש סָאװ רָאנ ...תמא םעד ןגָאז ריד לעוו'כ -- טעב

 ךיא גרָאב ץירּפ ןטסכַײר םעד וליֿפַא ...טלעג ןגרָאב וצ טרעהעגֿפױא

 ?ןַײז ןָאק ןגרָאמ סָאװ סייו רעוו ,ןטַײצ עכלעזַא ַײב !טשינ רעמ

 טשינ טנַאה רעד ןוֿפ ןדליג רָאּפ יד טיג ןעמ זַא ,? רעטנַארק ,ןיימ'כ

 לעוװ ןוז סמהרֿבַא 'ר !שרעדנַא סעּפע זיא ,וטסעז ,ריד רָאנ ...סױרַא

 ...טשינ טושּפ בָאה'כ ,עמוס ַאזַא טשינ רעבָא ..,הֿבוט ַא ןָאט ןרעג ךיא

 האוֿבּת יד ...םיצירּפ ַײב ןֿפױה יד ןיא טקעטש ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײמ

 ּ!יטשינ טעברַא רעיױּפ רעד זַא ...טלוֿפעצ רעדָא ,טנערברַאֿפ רעדָא זיא

 בָאה סָאװ !ייז ףיוא רָאי ַא ,ןלױּפ ןיא ךיז טריֿפ טֿפַאשטריװ ןייש ַא

  ןבעג ריד ךיא ןָאק טנזיױט ַײרד .ָאי ?ןגָאז טלָאװעג ךיא

 .טמיטשעגנַײא יכדרמ טָאה -- !טנזיוט ַײרד ןַײז זָאל -- |

 ריּפַאּפ עלעגייב ַא ףיוא רעטרעוװ רָאּפ ַא ןבירשעגנָא טָאה יאמש
 | . ףיכדרמ ןגָארטעגרעטנוא סע ןוא

 ןַארַאֿפ זיא'ס זַא ,רעסעב .רעטנוא סע בַײרש ןוא טוג ױזַא ַײז ---

 : ,,.לטיווק ַא

 = .עיטנַארַאג ערעסערג ַא ,רעכיז רעמ ,רעטנַארוק ?
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 יד טימ ןָאטעג בייה ַא ,לטיווק'ס טנעיילעגרעביא טָאה יכדרמ

 :טלכיימשעג ןוא ןעלסקַא

 ףיוא לטיווק ַא סיוא טכַאמ ןוא טנזיוט ַײרד רימ טיג ריא ---

 ? סקעז

 טָאה -- !רחוס ַא יו טשינ רָאג ,לחומ רימ ַײז ,ךָאד טסדער --

 .יאמש ..ןעניד ךיד זָאל -- ץַאל ַא רַאֿפ ןיכדרמ ןעמונעגנָא יאמש

 סָאװ ףיוא :ךיז טגערֿפ .ןדליג טנזיוט ַײרד ןוז סמהרֿבַא 'ר טגרָאב

 סָאװ רעטיג יד ףיוא ?קידנקוק סָאװ ףיוא :ןיימ'כ ?םיא רע טגרָאב

 טּפוצעג ךיז רע טָאה -- ?םילטלטמ יד ףיוא יצ .,טגָאמרַאֿפ רע

 ןוא -- היגוס רעברַאה ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טלָאוװ'ס יװ ,לדרעב'ס

 -גימ םורַא רָאי ייווצ ןיא טציא טרעוו ןוז סמהרֿבַא 'ר סָאװ ,סָאד

 יאמש סָאװ ,טשינ הלווע ןייק זיא ..?טשינ רָאג זיא סָאד *קיד

 ןה ןַײמ ריד ביג'כ רָאנ ?!וטסגָאז סָאװ ,ַאה ...ןרעכיזרַאֿפ ךיז ליוו

 טשינ ריד ןוֿפ ךיא לעװ ןדליג טנזױט ַײרד יו רעמ זַא ,יילש

 | | | 2: ןעמענ

 יװ טקוקעג .ןבירשעגרעטנוא יכדרמ טָאה רעקיטליגכַײלג ַא

 סױרַא-טּפעלש ,טֿפירשרעטנוא רעד ףיוא דמַאז ענעקורט טיש יאמש

 טימ טָאנקנַאב ןדעי רעטגרָאזרַאֿפ ַא טלייצ ,רעטסַײט םענרעדעל ַא

 ,טלעג ןטימ ךיז ןדייש וצ ןעוועג רעווש םיא טלָאװ'ס יװ ,ץכערק ַא

 טיורטעג טשינ ,עמוס יד טלייצעגרעביא יאמש טָאה לָאמ עכעלטע

 -נַײרַא טלעג לקעּפ סָאד טלָאװעג טָאה יכדרמ זַא ןוא ,טנעה ענַײז

 -רעביא לָאמ ַא ךָאנ טיונעג םיא רע טָאה ,ענעשעק רעד ןיא ןגייל

 | ,ןלייצוצ

 זַא ,ןענַאהַאק ןגָאז ןייג טלָאװעג .ןיאמש ןוֿפ סיױרַא זיא יכדרמ

 ןיבר ןיא טנָאמרעד ךיז ,ןרָאֿפ ןענָאק ייז ןלעװ ירֿפ רעד ןיא ןגרָאמ

 .ןַײרַא ףיוה ןיא טזָאלעג ךיז ןוא

 ,טרָאװנרע ןיימ ףיוא * --- .ךעלרעפטנערַאפ ןײלַא ,קירעירעדנימ סיוא *



 365 | רעדלעװ עשיליוּפ ןיא-

 .טעב ןוֿפ סױרַא טשינ זיא עלעדנעמ 'ר יװ ,ןכָאװ ייווצ ןיוש

 -עג טשינ םענייק רע טָאה ןעשטיא 'ר ץוחַא .ךַאװש רעייז ןעוועג

 זיא סָאװ ,רדח ןטזָאלרַאֿפ םעד ןעמיורוצ טזָאלעג טשינ .ןעז טלָאװ

 טריצַאּפש ןבָאה עגָאלדָאּפ רעד רעביא .סבעווניּפש טימ ןעוועג לוֿפ

 ןלעטשּפָא ךיז ןגעלֿפ ייז זַא ,שימייה ױזַא ןטלַאהעג ךיז ,ךעלזַײמ

 סעּפע ןטלָאװ ייז יו ,ךעלעבענש יד טימ ןשטעווק ,טעב סניבר םַײב

 -ניז ןענַײז סָאד זַא ,טביולגעג ןעמ טָאה ףיוה ןיא ןוא ,טגנַאלרַאֿפ

 | 5 ןוקיּת ןֿפרַאד סָאװ תומשנ עקיד

 ןוויוא ןיא רעצלעה ןֿפרַאווּוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עשטיא 'ר

 עלעדנעמ 'ר טָאה ,טרעקַאלֿפעצ ךיז טָאה רעַײֿפ'ס זַא ןוא .ןַײרַא

 ;ןֿפורעגוצ םיא ןוא לסילש ַא ןשיק ןרעטנוא ןוֿפ ןעמונעגרעֿפַא

 ףערברַאֿפ ןוא טרעֿפוק ןַײמ ןוֿפ תומש יד סױרַא-םענ .ַאנ --

 ןוש טָאה רעקורד רעד !ריד ןעמ טגָאז ,ןערברַאֿפ ?וטסקוק סָאװ

 ,עשטיא ,טסרעה ףבַײרש וצ ןעמעוו רַאֿפ ָאטשינ !טקורדעגנָא גונעג

 ,ונ -- -- -- רימ טקניטש טלעוװ יד -- -- -- טקיטשרעד רעוו'כ

 | ןַײרַא רעַײֿפ ןיא ץלַא ףרַאװ ?וטסטרַאװ סָאװ

 ןכָאנ די-ֿבתּכ ןייא ןַײרַא ןוויוא ןיא ןֿפרָאװעג טָאה עשטיא 'ר

 -געמ 'ר טָאה ןטצעל םעד ןֿפרָאװעגנַײרַא טָאה רע זַא ןוא .ןטייווצ

 -כרוד ןעשְטיִא 'ר טָאה'ס זַא ,ןקורט ןוא ליטש ,טכַאלעצ ךיז עלעד

 ,טרעדיושעג

 ,ןטלעװ ןעוועג שדחמ ,טחומעג ךיז ןבעל ַא טעברַאעגּפָא ---

 טמּוק ?סָאװ !סָאװ -- ךיד ךיא גערֿפ -- ןחישמ ןעגנעדב טלָאװעג

 ןבילבלג ..ָאטשינ ןיוש זיא עלעדנעמ רעתמא רעד ןוא ,לרעַײֿפ ַא

 ,עשטיא ,טכערעג טשינ ךיא ןיב !רענייב עקנַארק טימ לקעז ַא זיולב

 ַא זיא שטנעמ רעד זַא ,-- טנַאה ןַײז ןעמונעגנָא יבר רעד טָאה ---

 ?וטסגַײװש סָאװ ,ַאה ?רעקניטש

 -ץעז ַא לָאמ א טימ ךיז ןוא ןגיוא יד טנֿפעעצ טָאה יבר רעד

 | :ןָאטעג ףיוא

 .ןוקית םידיסח ןפור טיײצרָאי וצ הקשמ ןעקנירט) .ןרעסעבסיוא *
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 ?ץלַא ?רעַײֿפ ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ץלַא ןיוש טסָאה ---

 .יבר ,ץלַא ---

 יװ ,טמירקרַאֿפ ךיז עלעדנעמ 'ר טָאה -- ...דָאש ַא ,דָאש ַא --

 ,םירוסי עכעלקערש טבעלעגרעביא טלָאװ רע

 ?ןעשעג זיא סָאװ ? יבר ,זיא סָאװ ---

 -עג זיא תומש יד ןשיווצ -- -- -- טשינ רָאג ,טשינ רָאג -
 ןוא לטַײז ןייא ןטלַאהעג טָאה סָאװ רוביח ַא ,םדָאה רֿפס ןַײמ ןגעל
 םדָאה-רֿפס םעד ,דָאש ַא -- -- -- שטנעמ ןצנַאג םעד ןטלַאהטנַא
 -- -- -- ןזָאלרעביא טלָאװעג ךיא בָאה

 !ןבַײרשרעביא סע ךָאד ןעמ ןָאק ,יבר ,לטַײז ןייא זיא'ס זַא --

 ןקַױרַאב טלָאװעג םיא עשטיא 'ר טָאה --

 טנשקערַאֿפ יבר רעד טָאה -- ..טשינ ןָאק'מ ,טשינ ןָאק'מ ---

 -טשג'כ -- ןרעטש םעד טנַאה ַא טימ ןבַײר ןעמונעג ןוא טרזחעגרעביא

 ...טשינ קנעדעג'כ ,טשינ קנעד

 טכַאמרַאֿפ ,תוחוּכ ןָא ןשיק ןֿפױא ןָאטעג לַאֿפ ַא טָאה יבר רעד

 .טרעטנימעג םיא טָאה עשטיא 'ר .ןצכערק ןביוהעגנָא ןוא ןגיוא יד

 יו ןעזעג ,רעטצנעֿפ יד םורַא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,םידיסח יד

 ,ןביוש יד ןיא ןּפַאלק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןלַאֿפעגקעװַא זיא יבר רעד

 .ןַײרַא תולוק טימ ןסירעג ךיז

 םוצ ןָאטעג קוק ַא ,ןגיוא יד טנֿפעעג קירוצ טָאה יבר רעד

 -יא 'ר וצ טלקָאשעג ,ןעמוקעג ןענַײז תולוק יד ןַאװ ןוֿפ ,רעטצנעֿפ

 :ּפָאק ןטימ ןעשט

 -ליּפעג בָאה'כ ןעוו ,ןרָאי עגנוי יד ןיא ?ףיולנָא םעד טסעז --

 !רימ ןיא טּפעלקעגנָא טשינ ?ָאװטסלוּפסָאּפ יד ךיז טָאה ,? טעווענ

 -עג לשכנ ןיב ,לדנעמ ,ךיא ןעוו ,רעשל ןיא ןעוועג זיא החמׂש רעייז

 !לבעּפ'ס ןעמונעגוצ טָאה רעציבשזיא רעד ןוא ןגיוא ערעייז ןיא ןרָאוו

 רע ןעוו ךיז טײרֿפ ,קידצ ַא טנַײֿפ שטנעמ רעדעי טָאה ךוּת ןיא

 ףרַאד רעוו ?ייז ףרַאד רעװ זַא !הריֿבע ןַא ַײב ןַאמ ןכעלרע ןַא טּפַאכ

 .ןומה .לבעּפ ,טפַאשלעזעג עטסָארּפ ? -- .טיהעג 5
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 זיא -- ַײנ סָאד ןוֿפ ןביוהעגנָא טלָאװ ךיא ןעוו ?ךיד ךיא גערֿפ ,ייז

 -עג טלָאװ'כ סָאװ וטסייוו -- רעטמױרעגֿפױא ןרָאװעג עלעדנעמ 'ר

 ײז ,טַײל עגנוי טרעדנוה עכעלטע ןבילקעגסיוא ךיז טלָאװ'כ ?ןָאט

 יז ,רעכעד ףיוא טקישעגֿפױרַא ,טיורק ןוֿפ ךעלמַײרטש ןָאטעגנָא

 םיא טרעוו'ס זַא ,טליֿפעג .ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא עלעדנעמ 'ר

 רע .ןדנּוװשרַאֿפ ,טזָאלעגכָאנ טָאה ּפָאק ןיא שיורעג סָאד .רעטכַײל

 ,טשינ טרעוו ,ךיז טעשטרָאק ,טרעקַאלֿפ ריּפַאּפ סָאד יו ,טקוקעג טָאה

 טנערב ןגעמרַאֿפ ץנַאג סעמעוו רענייא יו ,ןֿפלָאהַאבמוא ןעזעגסיוא

 רע יו ,ןָאטעג יצ ַא ךיז טָאה רע .ןֿפלעה טשינ ךיז ןָאק רע ןוא

 ןטעבעג ךיז ןוא ,ןעװעטַאר סעּפע טלָאװעג טלָאװ

 ..רעדעֿפ ַא רימ ביג ...ריּפַאּפ רימ ביג --

 -עג .רעגניֿפ יד ןשיוצ רעדעֿפ ענעזדנעג יד ןטלַאהעג טָאה רע

 תויתוא יד .ךיז טסקַאװעצ ריּפַאּפ עלעגייב סָאד יװ ןעזעג .טרעטיצ

  ,עקידרעַײֿפ ,עיולב עכלעזַא ,ףיוא ךיז ןבייה .רעסערג ,רעסערג ןרעוו

 ַא ,דָאר ַא רעביא דָאר ַא .רעדער יװ ןגיוא ענַײז רַאֿפ ךיז ןעיירד

 ךיז טבייה .ןטַײז עלַא ןוֿפ טעב םורַא ךיז ןעלקיוו .דָאר ַא ןיא דָאר

 טימ טרעוו ץרַאה םורַא ןוא .רעכיג ,ךיג ,ןעיירדוצטימ ןָא בוטש יד

 ...?ףוס רעד ןַײז סָאד לָאז ...ליוה ױזַא לָאמ ַא

 טשינ סייו ,טשימ יבר רעד זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה טעשטיא 'ר

 ,תויתוא עקיבלעז יד ןרוחרעביא ןייא ןיא טלַאה ,טבַײרש רע סָאװ

 + ןענעייל טריבורּפ טָאה רע

 ּפסֿפס ֿפס ֿפסֿפסֿפסֿפס -- םדָאהה-ה -- ֿפסֿפסֿפס .םדָאה רֿפס --

 טימ ריּפַאּפ סָאד דרע'רד ןיא ןָאטעג רעדַײלש ַא טָאה יבר רעד

 םורַא .הארמ ןָא ןגיל ןבילבעג ןוא טצֿפיזעגּפָא רעווש ,רעדעֿפ רעד

 -עקָארשרעד ַא .ךעלזעלב ןענַאטשעג ןענַײז ןּפיל עטשטעוװקרַאֿפ יד

 ַא ךָאנ טָאה יבר רעד .שמש םעד ןֿפורעגנַײרַא עשטיא 'ר טָאה רענ

 טצָאלגעג ,ךיז רַאֿפ ללח ןיא עלַײװ ַא טקוקעג ,ןגיוא יד טנֿפעעג לָאמ
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 ךיז ,םעד טימ ןגעװַאב טנַאקעג טשינ טלָאװ רע יװ ,גיוא ןייא טימ

 קלּתסנ זיא ןוא ןָאטעג ץכערק עכעלטע ,ןעשטיא 'ר ףיוא טלעטשעגּפָא

 .ןרָאװעג

 -עג קצָאק ץנַאג ןיוש טָאה ,ףיוה ןיא ןעמוקעגנָא זיא יכדרמ זַא

 ,ןעמָארק יד טֿבַאמעגוצ טָאה ןעמ .הריטּפ סעלעדנעמ 'ר ןגעוו טסּוװ

 ךעלסעג עלַא ןיא ןוא רעדניק יד טזָאלעצ ,טעברַא יד טגיײלעגקעװַא

 ךיז טעוו'ס רעוו ,טשדוסעג ךיז ,ןשטנעמ סעקּפוק ןענַאטשעג ןענַײז

 תרֿבח יד יצ םידימלּת יד --- ףוג ןקיליײה ןַײז טימ ןַײז קסעתמ

 ?אשידק

 ,ֿפעק ףיוא ּפעק --- ןייגוצכרוד ןעוועג טשינ ןיוש זיא ףיוה רעד

 -עג ,טּפוטשעגכרוד םיוק ךיז טָאה יכדרמ .ןַײרַא טשינ ,סױרַא טשינ

 טימ ןעוועג לוֿפ זיא רדח סָאד .ריט סעלעדנעמ 'ר יב ןייטש ןבילב

 ּוװ ,טעב םורַא ןענַאטשעג ןענַײז ךעלקינייא יד ,רעדניק יד .תוללי

 רענעדַײז ,רעסַײװ ןַײז טימ טקעדעגרעביא ,ןגעלעג זיא רטֿפנ רעד

 ךיז לוק ןֿפױא ,רָאה יד רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה עלהקֿבר .עטָאּפַאק

 .ןייוועג ַא ןיא ןעגנַאגרַאֿפ ךיז עלַײװ עדעי ,ןדייז ןטימ טהנעטעגסיוא

 ַא ַײב תוללי יד ןרעה טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק טָאה סָאװ ,יכדרמ

 יד זַא ,טלָאװעג .טנייו ןעמ סָאװ ,ןדירֿפוצ ןעוועג טציא זיא ,היוול

 ןזיא הלווע ןַא זַא ,ןעלמיה יד ןכיירגרעד ,רעכעה ןַײז ןלָאז ןעיירשעג

 ,ענעקָארשעגרעביא ןַא ןענַאטשעג זיא עקשוד .ןרָאװעג ןעגנַאגַאב

 ךיז ןעניֿפעג ריא םורַא סָאװ אמּתסמ ןטילעג ,ּפָאק ןטימ טיירדעג

 לטנעוו םַײב טסױֿפ ַא טרַאּפשעגנָא טָאה לאינד .ןליבסנַאמ ליֿפ ױזַא

 ןוא ןרעטש םעד טגײלעגקעװַא ,עטייווצ ַא טסױֿפ רעד ףיוא ,טעב ןוֿפ

 -עג .ןעוועג קסעתמ ךיז .ןענַאטשעגנַײא טשינ זיא לדוד 'ר .טנייוועג

 -עי -- ןתאלוח ענַײז ןסעגרַאֿפ טשינ .טכיל רעמ סָאװ ןדניצנָא ןסייה

 ַא טנֿפעעג ,לשעלֿפ ַא ענעשעק-לטסעוו ןוֿפ ןעמונעגסױרַא עלַײװ עד

 -ַאטשעג זיא לקניוו ַא ןיא .טצֿפיזעגּפָא ןוא ןָאטעג קעמש ַא ,ןּפָארּפ

 .רהוז ינוקית טגָאזעג ליטש ןוא רעטהגַאדרַאֿפ ַא ,עשטיא 'ר ןענ

 .רדח ןוֿפ ןײגוצסױרַא ןבױהעגנָא זַײװקיצניײא טָאה החּפשמ יד

 -רַאֿפ ,טנעה יד טײרּפשעצ יז טָאה ,ןיכדרמ ןעזרעד טָאה עלהקֿבר
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 ַײנ סָאד ףיוא ןוא ,ןעגנַאגַאב ריא ןגעק זיא רע סָאװ ,הלווע יד ןסעג
 ;טנייוועצ ךיז

 -- -- -- יכדרמ ?קילגמוא רעזדנוא וצ וטסגָאז סָאװ ,יכדרמ ---

 -מוא ןענַאטשעג .ןרערט טימ ןֿפָאלרַאֿפ םיא ַײב ןענַײז ןגיוא יד

 ךיז טָאה רע רעדייא ןוא .ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ .ןֿפלָאהַאב

 טשינ רעמ טָאה רע .ןעוועג טשינ עלהקֿבר ןיוש זיא ,טקוקעגמורַא

 טשינ טָאה עלהקֿבר סָאװ ,ןטילעג .ןסעגעג ךיז .ןײטשנַײא טנָאקעג

 ַא יװ ןעגנַאגעגַײברַאֿפ טשינ םיא ,םיא וצ תונעט ןייק טַאהעג
 .ןדמערֿפ

 ,טמערַאװעצ ,אשידק הרבח יד ןעמוקעגנָא זיא שרדמ-תיב ןוֿפ

 -עג ,רעמינּפ יד ,סנרעטש יד ךעלכיט עטרילָאק טימ טשיוועג ךיז

 :ןעמַאזוצ עלַא טהנעט

 !זדנוא וצ טגנַאלַאב הווצמ יד ---

 ףענַאד ןוֿפ ןטערטּפָא טשינ ןלעװ רימ --

 ?הרוּת-ןיד ַא --|

 !טוג --

 !טוג --

 !הרוּת-ןיד ענענווועג ַא זיא'ס ---

 -- סוֿפ ַא טימ ןָאטעג עּפוט ַא דיסח ַא טָאה -- !ץרא-ךרד --

 ?םירוביד ַא רַאֿפ סָאװ

 .ןדִלי עטוג ןוא םידימלּת ןַײז קסעתמ ךיז ןלעװו הרהט רעד טימ

 !הלווע ןַא טָאטש רעד טוט ןעמ ---

 !הלווע ןַא --

 !זדנוא וצ טגנַאלַאב הווצמ יד --

 !ןזָאלרעד טשינ טעוװ קצָאק ---

 עדייב טנעה יד טימ טקַיורַאב ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא עשטיא 'ר

 | :םידדצ

 ןוא לרוג ןֿפרַאװ ןלעװ רימ !טשינ ךַײא טגירק ,ַאש ,ַאש ז-
 -- -- -- ןַײז הכוז טעוו'ס רעוו
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 !טוג--
 | !טוג---

 ַא יו ,טרעהרעד ךיז טָאה רדח ןרעביא .ןרָאװעג ליטש זיא'ס

 :רעליטש ךָאנרעד ,ךיוה ןטשרע םוצ ,טלייצרעד דיי

 לֿבוט ףוג ןקילייה סדיגמ םעד טָאה ןעמ זַא ןוא -- -- --0

 יד ןוֿפ יװ ,םימׂשב חיר ַא טימ ןרָאװעג לוֿפ הווקמ יד זיא .,ןעוועג

 ףוג רעטיוט רעד וליֿפַא זַא ,וטסלָאז ןסיוו ןעד ,ןצריוועג עטסרעַײט

 חיר רעטכעלש ַא ןוא םערעוו .זעדוקה רשב תניחבב זיא קידצ ַא ןוֿפ

 | | == -- == םיא ףיוא טשינ הטילש ןייק ןבָאה
 טֿפול יד זַא ,טּפַאכעג ךיז יכדרמ טָאה רעטרעוו עטצעל יד ַײב

 םעד ןקעדוצּפָא גנַאלרַאֿפ ַא .רעטצנעֿפ ַא ןענעֿפע ףרַאד ןעמ ,טקיטש

 רעד יצ ,ןעז טלָאװעג טָאה רע .טזָאלעג ור וצ טשינ םיא טָאה רטֿפנ

 טָאה ץרַאה'ס שטָאכ .ןבילבעג זיא ןגיוא סניבר םעד םורַא רעיורט

 לוֿפ זיא רע .רעביא טשינ ךַאז ןייק טזָאל טוט רעד זַא ,טגָאזעג םיא

 -רעד ךיז .סָאװ ןגעק ,םעוו ןגעק טסּוװעג טשינ .תומוערּת טימ ןעוועג

 טָאה ךַאז ןייק זַא ,ןוא ןברַאטש טלָאװעג טשינ טָאה השמ יװ ,טנָאמ

 לש ונובר םַײב ןטעב ןעמונעג ךיז המשנ יד טָאה ,ןֿפלָאהעג טשינ

 טרעדנוה זיא יז ןכלעוו טימ ,ףוג ןטימ ןדייש טשינ יז לָאז רע ,םלוע

 -ַאק רעסַײװ רעד רעטנוא ,ָאד ןוא .ןעמַאזוצ ןעוועג רָאי קיצנַאװצ ןוא |

 ,דגיק ןסקַאוװרעד-טשינ ַא ןוֿפ יו ,לֿפוג טרעצעגסיוא ןַא טגיל ,עטָאּפ

 -רַאֿפ םעד ןיא ןסעזעג .תודיחיב טבעלעג טָאה המשנ סעלעדנעמ 'ר

 -רדס ןטימ טמיטשעגנַײא טשינ .סבעוװניּפש טימ רעמיצ ןטזָאל

 םענייק טלעוו רעד ףיוא יז טָאה ףוג ןכַאװש םעד ץוח ַא ןוא .םלועה

 -וצ םיא טלַאװעג רעביא .ףוג םעד ןלַאֿפַאב ןעמ זיא .טַאהעג טשינ
 ןיא טַײרדעגֿפױנוצ ,ןכָארבעצ ,טשטיינקעצ ,המשנ רעד ןוֿפ ןעמונעג

 -ַאק .רעטלוירדעגסיא רעד רעטנוא טקעטשרַאֿפ סע ןוא לקעּפ ַא

 | .עטָאּפ
 ו : 8

 רעד ןטימ ןיא טּפַאכעגֿפױא ךיז יכדרמ טָאה ,רעטורעגסיוא ןַא

 ןוא טגײלעגקעװַא סָאװ רָאנ ךיז טָאה רע זַא ,רעכיז ןעוועג .טכַאנ
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 ַא ןעוועג זיא ןעלעדנעמ 'ר טימ סעומש רעד סָאװ .,סָארדרַאֿפ טַאהעג

 רעד ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע .טיוט רָאג ךָאד זיא יבר רעד .םולח

 זיולב ,ןֿפָאלשעג זיא קצָאק .סַאג רעד ףיוא סױרַא זיא ןוא רעטצניֿפ

 ,ןסעזעג ןשטנעמבַײל ןוא םיֿברוקמ ןענַײז שרדמה-תיב סניבר ןיא

 -רַאֿפ ךיז ,טלמירדעג ,תוינשמ ַא רעביא רעוו ,רהוז ַא רעביא רעוו

 עקידנֿפירט יד .,ןעלטיינקלייא יד .ןוגינ ןטקיטײװרַאֿפ ַא טימ ןעגנַאג

 -געטש ַא ַײב .שרדמה-תיב ןסיורג םעד ןטכױלַאב םיוק ןבָאה טכיל

 ןַא רעביא טגײלרַאֿפ טנעה יד ,דיסח רערעוװש א ןסעזעג זיא רעד

 ,טכרָאנשעג ,טנעה יד ןיא טערונעגנַײא עבמָאג יד ,תוינשמ םענעֿפָא

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עיורג לקנוט ַא ,דרָאב עטעילַאמכעצ ןַײז ןוא

 ,ןגיױװַאב ךיז טָאה ,ןשיװרעדעלֿפ ייווצ יו ,עבמָאג ןטַײז עדייב ןוֿפ

 טָאה ןעמ זַא ,םיליהּת טנייועגסיוא רעצעמע טָאה ןוויוא ןרעטניה

 "עג ןענַײז ,ןשיט רעטנוא ,קנעב ףיוא .טרָאװ סעדעי ןלייצ טנָאקעג

 .ףָאלש ןוֿפ טצכערקעג ןוא ,סנּפָאקוצ סעטָאּפַאק יד ,םידיסח ןגעל

 ,רדח סעלעדנעמ 'ר ןיא ןַײרַא יכדרמ זיא רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא

 ןטימ ןיא .,ןַײרַא םינּפ ןיא ןָאטעג גָאלש ַא םיא טָאה חיר רערעווש ַא

 -עג עלעדנעמ 'ר זיא ,ןחלוש ןוֿפ ןגָאלשעגֿפױנוצ ,הטימ ַא ףיוא ,רדח

 רעד ףיוא .עטָאּפַאק רענעדַײז ,רעסַײװ רעד טימ טקעדעגוצ ןגעל

 -עג ךיז טָאה ץכעגעז .טכיל ענֿבלח ,עקיד טנערבעג ןבָאה עגָאלדָאּפ

 ,טמַאלֿפרַאֿפ ןקַאב יד .סנּפָאקוצ ןענַאטשעג זיא עשטיא 'ר .טרעגלַאוו

 סָאװ דניק ןיילק ַא ַײב יװ ,ןרערט עסיורג טימ ןסָאגרַאֿפ ןגיוא יד

 -רַאֿפ טימ ןסעזעג זיא לדוד 'ר .עמַאמ יד ןָא-טרעװ ,טעשזדנָאלברַאֿפ

 עלַײװ עדעי ךיז ןבָאה סָאװ ,ןצֿפיז יד טשינ ןעוו ,ןוא ןגיוא עטכַאמ

 ,טֿפָאלש רע זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,יוא ןַא טימ ןסירעגסױרַא

 -- םַיױולע עשילױוּפ ייווצ יד ןענַאטשעג ןענַײז טנַאװ-חרזמ רעד ַײב

 טשטַאּפעג ןבָאה ייז ...ךענעה 'ר ןוא ,םעדייא סרטֿפנ םעד ,למהרֿבַא 'ר

 ,רהוז ינוקית טגָאזעג ןוא ןַײרַא טנַאװ רעד ןיא טנעה יד טימ

 -דרמ ףיוא ןגיוא עטנייװרַאֿפ ענַײז טלעטשעגנָא טָאה עשטיא 'ר

 טשטעװקרַאֿפ טָאה ןיכדרמ זַא ,םימחר ליֿפ ױזַא טימ טקוקעג .ןיכ

 " / .זדלַאה ןיא
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 ךיז ןוא לארׂשי רעסעוורָאב רעד ןענַאטשעג זיא ריט רעד ןיא

 -עגּפָא ,הטימ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .זָאנ רעד רַאֿפ ןטלַאהעג

 .ןטימ םינּפ לא םינּפ טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא עטָאּפַאק יד טקעד

 | ;רטֿפנ

 טימ ,לרוג ןֿפרָאװעג ןבָאה םידימלּת ענַײד ,יבר רעקצָאק --

 ַײב ןַײז קסעתמ ךיז ןלָאז ייז ףוג ןקילייה ןַײד ןוֿפ לייט ַא רַאֿפ סָאװ

 תניחבב זיא ףוג רעד ןעוו ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאד .הרהט רעד

 זַא ,יבר רעקצָאק ,ןיד רעד רעבָא זיא יו .חירסה אלש שדוקה רׂשב

 -- -- -- ?ןיד רעד זיא יו ?טשוּפיע ףוג רעד

 -נע טזָאלעג טשינ םיא ןבָאה םיֿברוקמ עכעלטע טימ שמש רעד

 .טריֿפעגסױרַא ןוא טמערָא יד רעטנוא ןָאטעג ּפַאכ ַא םיא ,ןקיד

 ּפָאק םעד ןעמונעגנַײרַא ,ןֿפורעגנָא טשינ ךיז טָאה עשטיא 'ר

 וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ךענעה 'ר .טנייועג רעכעה ןוא טנעה יד ןשיווצ

 ֿ ;טגערֿפעג םיא ןוא ןעלמהרֿבַא 'ר
 ?קצָאק ןיא טנרעלעג ןבָאה רימ סָאװ וטסייוו ---

 -עג ןוא ןגיוא עקידתומימּת ענַײז טנֿפעעג טָאה למהרֿבַא 'ר

 | ,ןגיווש

 ןעקנעדעג ןוימי-לּכ לָאז שטנעמ רעד ,טנרעלעג ןבָאה רימ --

 .רעקניטש ַא זיא רע זַא

 א 5 :

 ןעמוקנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ךעלטעטש עקימורַא יד ןוֿפ

 ךיז ,לסקַא ַײב לסקַא ןענַאטשעג ןענַײז ןשטנעמ .םידיסח טימ ןדיוב

 -ייק .טנַאװ ענעסָאגעגסיױוא ןַא יו ןענַאטשעג ,ןָאטעג טשינ ריר ןייק

 רטֿפנ םעד ןעמעננַײרַא טעוו ןעמ ךָאנ יוװ ,טסוװעג טשינ טָאה רענ

 ענעגיובעג טימ ןענַאטשעג זיא ןעמ .ןַײרַא הווקמ ןיא הרהט רעד וצ

 .לארׂשי ןסעװרָאב ןטימ הׂשעמ יד קערש טימ ןבעגעגרעביא ,ּפעק

 -סיוא רעצעמע טָאה לָאמ ַא טימ .ןעשעג זומ סעּפע זַא ,רעכיז ןעוועג

 ,טנַאװ עטסערּפעגֿפױנוצ יד .ןיבר םעד טגָארט ןעמ זַא ,ןעירשעג

 ,ןלַאֿפעצ ,ןטלָאּפשעג ךיז ,ןָאטעג ץכערק ַא טָאה ,טינַארג ַא ןוֿפ יו

 :טרעהעג ךיז טָאה ןטַײז עלַא ןוֿפ ןוא ןעייווצ ןיא ,סנ ַא ךרוד יוװ
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 !ערַאװ ַא טכַאמ --
 !ערַאװ ַא טכַאמ ---

 !הטימה יאׂשונ יד רַאֿפ ץַאלּפ טכַאמ ---
 ןייֵז ןעייג טָא יא

 ןעוועג דבכמ .טשיוטעג ךיז הטימה יאׂשונ יד ןבָאה טירט ַא סָאװ

 ףיוא טגיילעג ייז ןוא ןעלטיווק ןעמונעגוצ .הווצמ רעד טימ םיֿברוקמ

 ,הטימ רעד

 -ַאטשעג ןענַײז ןשטנעמ .ןעזעגסױרַא טשינ ןעמ טָאה הווקמ יד

 ךיז ,ךַאד ןֿפױא ןעגנָאהעג ,רעטצנעֿפ יד ףיוא ,טנעוו יד םורַא ןענ

 ַא רעביא ןגָאלשעג ךיז ,טגירקעג ךיז ,סנעמיוק יד יב ןטלַאהעג

 טָאה סָאװ םענייא ןדעי ןוֿפ סוחי םעד ןבעגעגרעביא ,ץַאלּפ לקיטש

 | יהרהט רעד טימ ןעוועג קסעתמ ךיז
 !היכז ַאזַא --
 !טנידרַאֿפ סע רע טָאה אמּתסמ ---

 השמ יװ ןדִיי שרענעש ןַארַאֿפ ןענַײז אשידק הרֿבח רעד ןיא --

 ...רענשזריק

 ?סָאװ זיא ,רענשזריק ַא זיא רע זַא ןוא --

 ןדליג טרעדנוה ןבעג טלָאװעג רעכַאמנַײװ רעזייל םיא טָאה --

 ...תוכז ןרַאֿפ

 ?טרעה ריא --

 ַא זיא השמ שטָאכ ,ןֿפױקרַאֿפ טלָאװעג טשינ טָאה רע ןוא ---

 | ףַאמערָא ןַא דַיי
 טכיל יד זַא ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ױזַא ןרָאװעג זיא הווקמ יד

 ןענַאטשעג ןענַײז םיקסעתמ ןעצ יד .ןענערב טלָאװעג טשינ ןבָאה

 טױל ,ףוג סעלעדנעמ 'ר טימ טלײטעגנַײא ךיז ,רטֿפנ םעד םורַא
 ,שעװַאֿפ 'ר ,שמש רעד .תוריֿפס יד וצ םירֿבא יד ןוֿפ תוכלש רעד
 י ;ןֿפורעגֿפױא זַײװקיצניײא טָאה

 ,ּפָאק ןקילייה סקידצ ןטימ ןַײז קסעתמ ךיז טעו עשטיא 'ר --

 טימ -- רענשזריק השמ 'ר ,טנַאה רעטכער רעד טימ -- ךענעה 'ר
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 א םס8מ  טאמאתהממ* סאמאהתהמה  !ועואשאמ  ?אהההמו -טפטואמהו4 ןהממאממה םאתתוהתה טסוסוסאמ) טטנפאמוטג םקעמאמהמ ןאהאההתפ - טאמהוההו - מוה - (קאממשתה) סאטאוהאשאא -יהםוותתה ףתמסהשספ נוספתהאפ

 טָאה ,הרהט רעד רַאֿפ ןעמונעג ךיז ןבָאה םיקסעתמ יד תעשב

 טּפַאכעגרעטנוא טָאה םלוע רעד .ללה ןגָאז וצ ןביוהעגנָא רעצעמע

 ןטלָאװ ייז ןעוו .טנעה יד ,ּפעק יד ןֿפרָאװרַאֿפ ,תולוק עטשלחרַאֿפ טימ

 ןדַיי הדע ןַא זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,םיתילט ךיז ףיוא טַאהעג

 : .הליענ טנוװַאד

 יו ,טרעהעג ךיז טָאה דלַאב .ןרָאװעג ליטש זיא לָאמ ַא טימ

 ףיוא ןָאטעג לעטש ַא ךיז טָאה ןומה רעד .ךיז ןרעּפמַא םיקסעתמ יד

 ןרעיא יד טציּפשעגנָא ,לגענ יד

 - .  .  .ףאלֿפ וצ זיא רעסַאװ'ס --

 !טשינ ןעמ ןָאק טייהרעקידנעייטש ןַײז לֿבוט ---
  !תדּכ הליֿבט ןַײז ףרַאד'ס ןוא --
 !ּפָאק סקידצ ןקיליײה םעד ןּפוטשּפָארַא עשטיא 'ר זָאל ָאט --

 -עג עשטיא 'ר טָאה --- ףַײז לֿבוט ןיײלַא ךיז ןָאק יבר רעד --
 .םהייחבמ רתוי םתתימב םיקידצ םילודג -- ןוחטב טימ טגָאז

 ךיז ,רעטרעוו סעשטיא 'ר ןוֿפ טרעטיצעגֿפױא טָאה ןומה רעד

 .ןעדוס ןעמונעג ךיז ,ןָאטעג רַאּפש ַא

 ?וטסגָאז סָאװ --

 ?ַאה --

 ?סנ ַא --

 !סנ ַא --

 !סנ ַא ןעשעג זיא'ס --

 ...ּפָאק סעלעדנעמ 'ר רעביא ןָאטעג בייה ַא ךיז טָאה רעסַאוו'ס ---

 ?ןעוועג לֿבוט ךיז טָאה יבר רעד ןוא ---

 !ךָאד ןעמ טדער סָאד --

 ?םיכרד ערעייז טײטשרַאֿפ רעוו י--

 | !םיאלּפ יאלּפ ---
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 עטלּפָאד ַא ןטכָאלֿפעג םידיסח ןבָאה רֿבק םענעֿפָא םעד םורַא

 םעד טסַײװעגּפָא ,טצירּפשעג טָאה יינש רענעקורט ַא .טנעה ןוֿפ טייק

 רעמ ,החּפשמ סניבר םעד ןענַאטשעג זיא ןֿפלָאהַאבמוא .םלוע-תיב

 -סיוא ךיז טָאה עלערמעט זיולב .ןסַײרוצנַײא טַאהעג טשינ חוּכ ןייק

 טנעה ענייש עריא עלַײװ עדעי ןֿפרָאװרַאֿפ ,רעגָאװש ןטימ טהנעטעג

 -ייוװ עריא ןיא טצרַאשרַאֿפ ךיז ןבָאה לברַא יד .לברַא עזיול יד טימ

 ,רֿבק ןרעביא טרַאּפשעג ךיז ןבָאה ,יינש םענוֿפ רעסַײײו ,טנעה עס

 :;קירעגַײנ ןרָאװעג זיא ןומה רעד .םיקסעתמ יד טכַאמעג לבלוֿבמ

 | ?יז זיא רעוו ---

 ?סָאד זיא רעוו ---

 .ןירעגעווש ַא סניבר םעד זיא'ס --

 !עלערמעט ךָאד זיא'ס --

 ?טּפַאכעג טָאה ןעמ סָאװ יד ---
 לעשט יא עקיבלעז יד ,ָאי ,ָאי --

 !העונצ ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא יז ---

 2 !ליומ'ס טלַאה ---

 ?יבר ןַײז טעװ ,וטסנכער ,רעוו --

 !עשטיא 'ר --

 ?ןגַײװש טעוװ לדוד 'ר ןוא ---

 !ַאש ,ַאש --

 !שידק טגָאז ןעמ ---

 -עליוו עלערמעט זיא ,שידק טקידנעעג טָאה לדוד 'ר יװ ךַײלג

 :טסירגַאב םיא ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא שיר

 !יבר ,ֿבוט-לזמ ---

 יר טלגנירעגמורַא .ןרַאשסױרַא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןשטנעמֿפױה

 לָאז םלוע רעסיורג רעד .,טרַאװעג .ֿבוט-לזמ ןבעגעגּפָא םיא ,ןעלדוד

 טָאה םידיסח עלעקּפוק ַא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ןוא .ןעמוקרעטנוא

 ,רעטֿפַאגרַאֿפ ַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םלוע ןסיורג ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז

 'ר םלוע ןשיוװצ טכוזעגֿפױא ןבָאה ןשטנעמבַײל סעלעדנעמ - 'ר
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 טָאה רעלַײמ רעטנזיוט ןוֿפ ןוא טייק ַא םיא םורַא ןטכָאלֿפעג ,ןעשטיא

 ;:םיא ףיוא ןָאטעג טָאש ַא ךיז

 !יבר ,ֿבוט-לזמ --

 !יבר ,ֿבוט-לזמ --

 | !ֿבוט-לזמ ---
8 

 טשינ ךיז .םייהַא ןעגנַאגעג יכדרמ זיא ,רעדימ ַא ,רעקירעגנוה ַא

 ןגיטשעג ,ןלַאֿפַאב םיא זיא טעמוא רערעװש ַא סָאװ ,טשודיחעג

 ,טסוװעג טָאה רע .זיוה סלַארטש וצ ןעמוקעגוצ זיא רע רעטנענ סָאװ

 עלַא רעביא רע טסַײר ,ןלױּפ ןזָאלרַאֿפ טעוו רע ןעוו ,ירֿפ ןגרָאמ זַא

 תוקֿפס טימ לוֿפ זיא סָאװ ,ןבעל ַא ןוֿפ ךיז טרעטַײװרעד .םעדעֿפ

 ןוֿפ ןָא-טבייה ןוא געוו ןטנַאקַאבמוא ןַא ףיוא ךיז טזָאל .םירוסי ןוא

 סָאד ןײטשַאב טעוװ סָאװ ןיא טסוװעג טשינ ןיילַא טָאה רע .ַײנ סָאד

 -ציא םענוֿפ שרעדנַא ןַײז טעוו'ס זַא ,רעכיז רעבָא ןעוועג .ןבעל עַײנ

 סניבר ןטימ טעמוא ןַײז טרעֿפטנערַאֿפ טָאה יכדרמ .ןַײז זומ'ס ,ןקיט

 ץרַאה'ס שטָאכ .ןרעטלע יד ןֿפַאשרַאֿפ טעוװ רע סָאװ רעצ ןטימ ,טיוט

 ךיז טרַאנ רע זַא ,תמא טשינ זיא'ס זַא ,טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה

 ךיז ףרַאד ןעמ ןכלעוו ןוֿפ ,געוו ןיא םיא טייטש סעּפע זַא ,ןיילַא

 רעד ןיא ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה רע סָאװ ,לָאמ סעדעי ןוא .ןעַײרֿפַאב

 ךָאנ זיא טעמוא רעד ןוא ןעמוושעצ םיא םורַא ץלַא זיא ,ןַײרַא טנַאה

 | 4 - ,רעסערג ןרָאװעג

 -יט ןעוועג זיא יינש רעד ּוװ ,סַאג ןטימ ןיא ןעגנַאגעג זיא רע

 לקנוט זיא'ס זַא ,טקרעמַאב טשינ .ּפָארַא ןוא ףױרַא ןביוהעג ךיז .רעֿפ

 ןעזרעד .המשנ רענעגייא רעד ןיא טכיטעג ךיז טָאה רע .ןרָאװעג

 ןייג ןעמונעג .ןגָארקעג טנַײֿפ ךיז טָאה רע .ןסואימ ַאזַא ,ףוצרּפ ןייז

 זיא רע .ןײלַא ךיז טימ ןבַײלב וצ טַאהעג ארומ טלָאװ רע יוװ ,רעכיג

 ,ןרעטש ןזיוװַאב ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .טָאטש רעד רעטניה סױרַא

 -עגנָא ןענַײז סנטָאש .יינש ןיא טלגיּפשעג ךיז ,עקידלקניֿפ ,עניילק

 ;ןרָאװעג טשינ ןוא זַײװרעטֿפַאלק טגיילעג ךיז ,עניד ,עגנַאל ,ןֿפָאל
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 עג טלָאװ רע יװ ,רעגניֿפ עטײרּפשעצ טימ ןעגנַאגעג זיא יכדרמ

 -עג .רעֿפיט ,רעֿפיט טזָאלעגּפָארַא ךיז .ןעוועטנורגרעד סעּפע טלָאװ

 ןגייא ןַײז טנעקרעד .טדניװשרַאֿפ ןילַא ךיז וצ האנׂש יד יװ ,טליֿפ

 טכעלש ןוא טוג זַא ,ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא ,ךעלשטנעמ  ַאזַא ,םינּפ

 שטנעמ רעד טַײװ יו ,זיולב ךיז טדנעוו'ס .טשינ רָאג ןריטסיסקע

 -- -- -- ןֿפיטרַאֿפ ךיז ןָאק
 טֿפור'ס רעוו טקוקעגמוא ךיז ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יכדרמ

 ןרָאװעג רָאלק םיא זיא ,דָאס ןוֿפ ןָא-טמוק עיצילעֿפ זַא ,ןעזרעד .םיא

 -וקעגרעטנוא זיא יז .ןעמונעג םיא וצ ךיז טָאה טעמוא רעד ןַאװ ןוֿפ

 ,דלַאװ ןווָאנסָאס ןוֿפ חיר ןעמענעגנַײא ןַא טכַארבעגטימ ןוא ןעמ

 | ?היוול רעד ןוֿפ טייג ריא --
 : .ָאי --

 םיא טעמּכ עיצילעֿפ טָאה -- ...קיטכיזרָאֿפ ןַײז טֿפרַאד ריא --|

 | .ךַײא טכוז ןעמ --- טמיורעגנַײא

 .טשינ ךיז טלַאהַאב ךיא ---

 ייוצ ,טנַאה ַא רַאֿפ ןיכדרמ ןעמונעגנָא יז טָאה -- !ַא ,ָא --
 .טקוקעגנָא יז רעקיטליגכַײלג ַא טָאה יכדרמ .טלכיימשעג קיטַײד

 -עגּפָא ,םערָא ןרעטנוא ןעמונעג םיא יז טָאה עטגײלעגֿפױא ןַא

 :טלייצרעד ןוא טירט טשכעלטע ןעגנַאג

 טַאהעג ארומ טנַײה בָאה'כ סָאװ ,לָאמ עטשרע'ס ,טסייוו'ר --

 טייג ןעמ זַא ,טכַאדעג ץלַא רימ ךיז טָאה'ס .ןילַא דָאס ןטימ ןייג וצ

 ,ןיבר ןגעוו טכַארטעג ךיא בָאה געוו ןצנַאג ַא -- -- -- ךָאנ רימ

 ?טרַאּפשרַאֿפ רָאי ןצַײרד ןסעזעג זיא רע זַא ,תמא עקַאט זיא'ס'

 ןוא ןעגנַאגעג ,ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא טָאה יכדרמ

 = }2 | .ןגיוושעג

 ןוֿפ רעמייב יד .רעטיש ןעזעגסיוא טָאה דָאס רעטכידעג רעד

 ערעייז טימ ןעמוקֿפױנוצ רעמוז ךיז ןגעלֿפ סָאװ ,עײלַא ןטַײז עדייב

 ןענַײז ,לייה ןרעטצניֿפ ַא ןיא גנַאגנַײרַא םעד טנָאמרעד ןוא רעטעלב

 ןבָאה זָארג טימ דרע ךעלקיטש ,ןעלצרָאװ .טעקַאנ ןענַאטשעג טציא
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 טעקַארקעג טָאה ּוװ ץעגרע .יינש ןוֿפ טרַאטשעגסױרַא טרָאד ןוא ָאד

 ,דָאס ןקידייל םעד ןיא טכליהעגּפָא ךעלמייהמוא ,ָארק ַא

 עיצילעֿפ טָאה -- !קעװַא טרָאֿפ ריא סָאװ ,אנקמ ךַײא ןיב'כ --

 םורַא ךיז ךיא יירד !ןסערעד ױזַא ץלַא רימ זיא'ס -- ןֿפורעגנָא ךיז

 ןיא טציז לַארטש ןַאּפ רעד יװ ,ךָאװ ַא דלַאב ןיוש ...ןילַא ענייא

 - .עשרַאוװ

 יז זַא ,ץַײװ םעד טימ טלָאװעג ,ןָאטעג לכיימש ַא טָאה יז |
 ןרָאװעג זיא יז .ןרעױדַאב יז לָאז ןעמ ,טשינ ךיז טקיטיינ ,טסַאּפש

 לדנעבכוש סָאד זַא טּפַאכעג ךיז ,רעכיג ןייג ןעמונעג ,רעקידעבעל

 :טלעטשעגּפָא ךיז ןוא ןדנובעגֿפױא ריא ַײב ךיז טָאה

 !ךוש ןוֿפ לדנעב'ס וצ רימ טדניב ןוא טוג ױזַא טַײז --

 סָאד ןדניב ןעמונעג .יינש ןֿפױא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה יכדרמ

 ַא טכַאמעג ,קָאז ןכייוו םעד ,סוֿפ םעניד ריא טרירעגנָא ,לדנעב

 -יטש םיא ןוא טכַאלעצ ךיז יז טָאה .ןדנובעגֿפױא קירוצ םיא ,ףיילש

 | :רעיוא ןַא רַאֿפ ןָאטעג ּפעלש ַא שירעֿפ

 | ?גנַאל ױזַא ---

 ,סעּפע .טּפעלקעג טשינ ךיז סעומש רעד טָאה טױרבטנװָא םַײב

 רַאֿפ טכַאמעג גנע טָאה ,ןעמָאנ ַא ןָא ,ןּפַאטנָא טשינ ןָאק ןעמ סָאװ
 5 ןָאידיריא; ןעמונעגסױרַא טָאה עיצילעֿפ .רעמיצ ןסיורג םעד ןדייב

 -ָאטָא רעד ףיוא ךוב סָאד ןָאטעג רעדַײלש ַא ,לטַײז ַא טנעײלעגרָאֿפ

 "וצ ,ןדרָאקַא עכעלטע ןעמונעג ,ָאנַאיּפ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ .ענַאמ

 עטגײלרַאֿפ טימ ןיכדרמ רַאֿפ ןייטש ןבילבעג ןוא לקעד'ס טקַאהעג

 ןוֿפ טייקיורמוא יד .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה רע .ןירעליש ַא יו טנעה

 -מוא ױזַא טקוקעג ןבָאה ןגיוא עריא ןוא ןדנּוװשרַאֿפ זיא םינּפ ריא

 שוק ַא ןעמונעגמורַא לָאמ ַא טימ םיא טָאה יז .שידניק ןֿפלָאהַאב

 :טרעטיצעג ןוא טעילוטעג ךיז ,ןָאטעג

 ןיא רָאפ-טמוק גנולדנַאה ריא .יקסנישַארק טנומגיז ןופ עמַארד עשיטסימ 5
 .שיטָאירטַאּפ שיליוּפ זיא טסייג רעד רעבָא ,םיור
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 ,ןֿפָאלש ייג !ןבײהֿפױא ירֿפ ךיז ןגרָאמ טסֿפרַאד ,ןֿפָאלש ייג ---

 !יכדרמ

 -עג גנַאל ,טנַאה ריא טּפַאכעג רע טָאה רעטרעטכינעגסיוא ןַא = |

 ,ןרָאװעג טשינ ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז יװ ,טקרעמַאב טשינ .טשוק

 .לטעב ןֿפױא ןגיוצעגסיוא ךיז .רעמיצ ןיא ךיז וצ ןַײרַא זיא רע

 -עג ךיז ,ןדנוצעג ךיז טָאה חומ רעטציהעצ ןַײז .ןֿפָאלשנַײא טלָאװעג

 ,טשינ וצ טכַאמעג ייז ,רענעלּפ רועיש ַא ןָא ןֿפרָאװעגנָא טעװעדלַאֿפ

 ,לָאמ ַא טימ ןוא .רעטייווצ רעד ךָאנ הציחמ ןייא ןעגנורּפשעגרעבירַא

 -עג טשינ ךיז .יורטש ַא רַאֿפ טלעטשעגּפָא ךיז ,רעטֿפושיּכרַאֿפ ַא

 ןביוהעגנָא ןוא קיטייװ ןוֿפ טעשטרָאקעג ךיז .טרָא ןוֿפ ןריר טנָאק

 -עג .ןרַאװלוב רעזירַאּפ רעביא טזַײרּפשעג טָאה רע .ַײנ סָאד ןוֿפ

 | -הקֿבר ,ןעלחר טסיירטעג .ןרעטלע יד טימ ,ןעשטיא 'ר טימ טהנעט

 ..ןעיצילעֿפ ַײב ןטעבעג ךיז .ןעל

 ךיז .לגענ ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעג .לטעב ןוֿפ ּפָארַא זיא רע

 ןעװעג זיא סָאװ ,ריט סעיצילעֿפ ַײב ןייטש ןבילבעג ןוא טעֿבנגעג

 -עי .טשינ טֿפָאלש עיצילעֿפ זַא ,טסּוװעג טשינ טָאה רע .טכַאמרַאֿפ

 ןגיוא ענעדנוברַאֿפ טימ .רעטצניֿפ רעד ןיא טנייו רעריא דילג רעד

 ןייועג ןליטש םוצ ביוט ןעװעג ,סנ ַא ףיוא טרַאװעג עדייב ןבָאה

 ,ןטייווצ םעד רענייא ןעגנַאגעגַײברַאֿפ ןוא

 1919--1915 ,קרָאייוינ



 (דרַאבסָאר ג ץרעה ןופ ןעמונעגּפָארַא) ושַאטַאּפַא ףסוי ןופ דליב עטצעל ס ָאד



 קיטסירעטקאראנ רעד וצ
 - ןפאש ןוא ןבעל טושַאטַאבַא ףסוי ןומ

 תונורכז ווא קיטירק .גנושרַאפכַארּפע ,עטכיטעג ןופ רעטעלב



 םכילע םולש

 *ןשַאטַאּפָא ףסוי וצ ווירב א ןופ

 1915 לירּפַא 27 ,קרָאירינ

 טקישעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ ,רעכיב יײװצ יד רַאפ ךייא קנַאד ךיא

 -ץגנָא טַאהעג רימ טָאה ריא .ןגינעגראפ סיורג ַא רימ טלעטשעגוצ טימרעד ןוא

 רעקרָאי-וינ סָאד ןגיושראפ טצמכ ןוא בנגידרעפ ַא ןופ ןַאמָאר ןפיוא ןזיװ

 ץנייז ףיוא ןיבמ רעטכעלש א זיא רבחמ רעד לפיװ ףיוא ,טזיײװַאב סָאד .ַאטעג

 ךיא .טכעלש ןייז לָאז בנג'יורעפ רעד זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ .קרעװ ענעגייא

 ןגָאז רָאנ ךייא ףראד ךיא .קיעפ טינ ריא טייז ןביירש טכעלש זַא ,ארומ בָאה

 טבירש :בוטש ןיא רימ ייב טגָאזעג ןיוש ךייא בָאה'כ סָאװ ,סָאד לָאמ א ךָאנ

 סָאד -- ָאטעג רעקרָאיהינ םענופ רעדליב טלָאמ !םוטנדִיי רענַאקירעמַא םענופ

 -עגרעביאמוא ןױש טיײז ריא .סיורג ןייז ריא טצװ ָאד .רענַאשז רעייא זיא

 טשינ םענייק יײב סרעביירש עשידִיי רענאקירעמא יד ןשיװצ בָאה ךיא .,ןפָארט

 ,ןּפיט עקידעבעל ,ערעטיול ,ערָאלק עכלעזַא ,ןכירטש ןפרַאש עכלעזַא טנגעגַאב

 -סימ .שירעטסיימ רָאג ןענייז עקינײא .ַאטעג רעקרָאי-ינ םעניא ךייא ייב יװ

 רעטסעװש רעמורפ ריא טימ שטיר רעטסימ ,רעּפיקי-ןולַאס רעד .קַאלָאּפ רעט

 טנייה .ןּפיט טנעטנַאילירב ןענייז סָאד -- רוכיש רעד קיישזד ןוא ךתקדצו יד

 ןוא גיוא ןַא טָאה ריא זַא ,טזײװַאב סָאד .דלָאג ןענייז ייז ,ןכערּפשעג ערעייז

 ןצרַאװש ןטימ טַארבינַאּפ ַא טרעװ קיישזד ױזַא יװ ,ענעצס יד .רעיוא ןַא ךיוא

 -ָצט ןוא סנעקיד ייב רָאנ .ןצַאשוצּפָא טינ זיא ,הקשמ לזעלג ַא ייב ןולַאס ןיא

 ןיא סָאד זַא ,טגייצעגרעביא רעבָא ןיב ךיא .ס2עלנע ןפערט ןעמ ןַאק יירעק

 רעזדנוא טנעק ריא .טבעלעגרעביא ןוא ןעזעג סָאד טָאה ריא .סנגייא ,סרעייא

 ךייא טָאה טָאג .קרָאי-וינ םיא טפור ןעמ סָאװ ,םונהיג ןקיזָאד םעד ןיא ָאטעג

 ךיז טפרַאװעצ ,טעז .טנַאלַאט ןכעלנייועג ןייק טשינ ןוא ,טנַאלַאט א טקנעשעג

 -ליב ןלָאמ זיא ךַאז רעיא ןוא .ךַאז רעייא טוט .ןטייז עלַא ףיוא םיא טימ טינ

 ךיר טעװ ריא .םוטנדִיי רענַאקירעמַא םענופ ,ָאטעג רעקרָאיײוינ םענופ רעד

 ןײז םש הנוק ךיז טעװ ןוא לטיּפַאק םעיינ ַא טימ רוטַארעטיל רעזדנוא ןכַאמ

 ,257-256 'וז ,1926 י"ג ,ךוביםכילע םולש סָאד ןופ *
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 ייל רעזדנוא סָאװ ,ךעלקילג תמאב ןיב ךיא .םלועה תומוא יד ייב ךיוא טימרעד

 םענרעניטש םעד ףיוא ,ָאד ,ריא יװ .ירּפ אזא ןבעגעגסױרַא טָאה רוטַארעט

 רימ עשז טקיש .ךָאנ ליװ ןוא .וניחהש טכַאמעג בָאה ךיא .ןדָאב רענַאקירעמַא

 ןעגנוטכיד לסיב ַא ןענופעג ךיא בָאה טרָאד ."עגנוי, יד ןופ סטוג סעּפע ךָאנ

 !סיז רעקוצ -- בײל ינַאמ א סעּפע םענייא ןופ

 ערעייא ןיא טלָאװ ךיא ןעװ ,ןסקַאװעגסיױא טלָאװ רימ ןופ סָאװ ,ײװ ,ייװ ..

 :ָאװַארב ןוא !ךָאה !ָאטעג רעקרַאיוינ רעיא יװ קרעװ ַאזַא ןבירשעגנָא ןרָאי

 "רעד בָאה ךיא סָאװ ,ןכַארּפש עלַא ןיא סיוא ךיא ףור !דדיה ןוא !ַאררוה ןוא

 סָאװ ,עשידיי ַא רוטַארעטיל א ןַארַאפ זיא עקירעמַא ןיא זַא ,ןעז וצ טבעל

 "גָאט טעװעדָאה ןוא סנָאשיטילָאּפ טגָאמרַאפ סָאװ ,עסערּפ א רָאנ טשינ ,טסקַאװ

 ..סרעײרשגָאט ןוא סרעביירש
 רעייא

 םכילע םולש

 סעלעיעל-ץנַאלג .א

 * ןשָאטַאּפָא ףסוי
 תונורכז

 רָאנ ,ןעװעג טשינ רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא ןיק ךָאנ ןיב ךיא ןעװ ...

 ןענַאװ ןופ ,ןָאדנָאל ןיא רָאי ץכעלטע טַאהעג ןיוׂש ךיא בָאה םיריש ןבירשעג

 ַאדנעמָאקער ַא טימ רעטנּפָאװַאב ַא ךיא ןיב ,קרָאיײוינ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא

 ןשירַארעטיל ןגנוי םעד ןופ גניטימ ַא וצ ןעגנַאגעג ןעניטנע לאוי ןופ עיצ

 ,ןייארַאפ

 ריט יד טנפעעג ךיא בָאה טנעה עזעװרענ ןוא טירט עקידועמעש טימ

 עגנוי רועלש ַא ןָא טימ טרעהורעג ןוא טעמושזעג טָאה סָאװ ,לַאקַאל ַא ןופ

 | .תולוק עגנוי ןוא רעמינּפ

 הנוי-השמ ןוא ושָאטַאּפָא ןסעזעג ןענייז רעמיצרעדָאפ ןימ א ןופ לקניװ ןיא |

 צג קרַאטש ךיז ןוא -- ןענופעגסיוא רעטעּפש בָאה ךיא יװ -- שטיװָאמייח

 | ,טרעּפמַא

 ,52--46 יז ,1958 יינ ,טרָאװ ןוא טלעװ ךוב ןופ ןטנעמגַארפ *
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 רעפמא םעד ןופ עמעט יד זַא ,טרעהעג ךיא בָאה רעוא ץיּפש ַא טימ

 ,שֵא םולש ןעוועג זיא

 .טשינ -- שטיװָאמײח .י .מ ,סעשַא ךיסח רעסיורג א ןעװעג זיא ושַאטַאּפָא

 .ןענעזייר םהרבא ןופ ןטלַאהעג טָאה שטיװָאמייח

 :ףורסיוא סושָאטַאּפָא טרעהעג ךיא בָאה

 !טולב טייג -- טינש ַא טיג ןעמ ּוװ ,ןשַא ייב ?דייר יד רימ ןגיוט סָאװ ---

 -טסַארּפ טָאה רע זַא ,תועמשמ ,ןטלַאהעג ושָאטַאּפָא טָאה גָאז םעד טָא טימ

 .רענגעק םעד טגיײלעגקעװַא טושּפ

 .ןײז רבוג טכײל ױזַא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ,קַאװטיל ַא ,שטיװָאמייח

 סושָאטַאּפָא .ערָאפַאטעמ רעקיפיולטײװ רעד ןופ ןרָאװעג לעּפתנ טשינ זיא רע

 "יטנעס רעדָא שיטנַאמָאר-שיליּפ וצ ןיז וצ ןעזעגסיוא ךיז טָאה טנעמוגרַא

 .ןושָאטַאּפָא טגָאזעג סע טָאה רע ןוא לַאטנעמ

 סצּפע טָאה רע .ןטנַאטוקסיד עטסעב יד ןופ ןעװעג טשינ זיא ושָאטַאּפָא

 ךיז טלָאװ סעומש רעד סָאװ טימ סײװ רעװ ןוא טייקפראש א טגָאזעג רעדיוו

 םעד ןיא ,ןטיײװצ םעד ןיא סרעביירש עגנוי יד ןופ גניטימ רעד ןעװ ,טקידנעעג

 .טנפעעג טַאהעג טשינ ךיז טלָאװ ,לַאזטּפױה

 ,וָאטַאנגיא דוד ןעװעג רענעפע רעד זיא תוצט ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא

 יװ ןעזסיוא סושָאטַאּפָא ןגיצעגוצ רעמ ,טגָאזעג תמא םעד ,טָאה ךימ

 | .ןשַא ןגעװ חוכיװ רעד
 יד ןיא סָאװ ,רוגיפ עקיציײלּפטײרב ,עװיסַאמ יד ןעװעג טשינ זיא רע

 םיא ײב זיא ץלַא ןוא ,רַאד ןוא ןיד ןעװעג זיא רע ,טרעקרַאפ .ןרָאי ערעטעּפש

 רעד וצ ּפָארַא ןעלגילפ עװיסַאמ טימ זָאנ עגנַאל ,עקיציּפש ַא ,קיציּפש ןעװעג

 םיא יײב זיא קיציּפש .עבמָאג רעקיציּפש ,רעלָאמש רעד וצ ןוא ּפיל רעכיוה

 טנָאקעג קילב רעד טָא טָאה ,טדנעװעג קיטייז יװ סעּפע .קילב רעד ןעװעג ךיוא

 .ץלַא ןפאכפיוא -- ךעלטנגײא ,לָאמ ַא טימ ןכַאז ךס ַא ןּפַאכפיוא

 לעיצעּפס ןוא ןַאמ ,שטנעמ ןייא ןופ טשינ טרעהעג רעטעּפש בָאה ךיא

 .טקיטלעװַאב יז טָאה קילב רעקיציּפש-קיטייז סושָאטַאּפָא רעד טָא ּזַא ,יורפ

 ַא שממ זיא קילב רעד ,טרעלקרעד ןוא רעטיײװ ךָאנ ןעגנאגעג ןענייז ערעדנַא

 .רעקידנטכינרַאפ
 סָאד ןעװעג ןגױא עכעלגנירדכרוד עניורב יד ןענײז ןגעװ טסעד ןופ

 -יקק ןזיװַאב ייז עא ךיז ןבָאה רעטעּפש .םינּפ סושָאטַאּפָא ןיא עטסנעש

 ."ךעלעש
 טקוקעג שירעפורסױרַא יז ןבָאה שינעגעגַאב רעטשרע רענעי ייב רעבָא

 לסיב ַא ךיוא -- טגָאזעג תמא םעד -- ךימ ןוא םינּפ םעניד-ךעלגנעל םעד ןופ

 .ןקָארשעגּפָא
 :רעכיז זיא סָאד
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 עגנעמ רעסיורג .ַא ןשיװצ ןוליפַא ,םינּפ סושָאטַאּפָא ןקרעמַאב טשינ

 -ןײרַא ףרַאש ךיז טָאה םינּפ עקיזָאד סָאד .טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ,ןשטנעמ
 .,ןורכז םעד ןיא ןטינשעג

+ 

 יד ןשיװצ גנוליטעצ יד ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש טייצ רעסיוועג ַא טימ

 םעד ןיא טקינײארַאפ ןעװעג עלַא טלָאמעד ןענַײז סָאװ ,"עגנוי, ענעדיישרַאפ -

 ,ןײארַאפ-ןטַארעטיל

 "עג ןענייז -- דנַאלזיא ןבואר ,ױדנַאל ָאשיז ,בייל ינַאמ ,וָאטַאנגיא דוד
 ןוא קינלָאר ףסוי ,ץרַאװש .י .י ,ושָאטַאּפָא :"ןטפירש, עטשרע יד טימ ןעגנַאג

 -מאז רעד טָא ןיא ."םייה עיינ, ךובלמַאז סָאד ןפַאשעג ןבָאה שטיװָאמיײח .י .מ

 ."ָאטעג רעקרַאיוינ; עלעװָאנ ןייז טַאהעג ושָאטַאּפָא טָאה גנול

 רָאטקַאדער םעד ,ןדניקסיז סירָאמ ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה עגַאקיש ןופ

 גָאלשרָאפ א ,"טלעו-רעטעברא עשידִיי יד, טפירשנכַאװ רעקיטרָאד רעד ןופ

 .""םייה עיינ; ןגעװ לקיטרַא ןַא ןבײרשוצנַא

 יצ ,רעכיז טשינ ןיב ךיא) "רַאדַאז, טימ לופ ךיוא ,ןעװעג ךיא ןיב גנוי

 ןשיסור םעד טָא רַאפ טנעלַאװיװקע רעטוג א זיא "טייקנסירראפ , עשידִיי סָאד

 ןשּפיה ןצנאג םעד ןגעװ ךעלדניירפ וצ טשינ ןבירשעג ךיא בָאה ,(קורדסיוא

 ,טפעה

 טײקפרַאש לסיב רָאּפש א טימ טלדנַאהַאב ךיא בָאה עלעװָאנ סושָאטַאּפָא

 ,ןסירעגּפָארא ןייש -- רוציקב .ָאדאװַארב ןוא דלודעגמוא רעכעלטנגוי ןופ

 שא רימ ףיוא זיא ושָאטַאּפָא זַא ,טרעהעג ךיא בָאה + ײװדָארב-טסיא ףיוא

 ,הבהל

 רימ .שינעגעגַאב רעטשרע רענעי ןופ ןעזעג טאהעג טשינ םיא בָאה ךיא

 ,טנעקעג טשינ רָאג ךיז ןבָאה

 ףיוא ןַארָאטסער ַא טַאהעג טלָאמעד ןבָאה יורפ ןייז ןוא ָאריּפָאש דעמַאל

 רעד ןיא .סרעביירש עגנוי יד רקיצ רעד ןייג ןגעלפ ןיהַא ןוא יײװדָארב-טסיא

 יד ?"עטלַא, יד ןופ רקיע רעד ןענאטשאב טסעגמַאטש יד ןענייז עּפַאק-םולש

 4 ךיא .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ ּפעקנּפרַאק יד ,סרעביירש עדילָאס

 .ץַאלּפ סָאריּפַאש דעמאל ןיא ןעגנאגעג

 -ַאּפ רעד ץוח א סָאװ ,ןָאליד השמ םהרבא רעטכיד רעד יװ ,קנעדעג ךיא
 ,"ףַארגעלעט רעזָאלטָארד, רעשירארעטיל לקיטש ַא ןעװעג ךיוא רע זיא עיזע
 סעכ ןיא רעיײז זיא ושָאטַאּפָא זַא ,טנרָאװעג ענימ רעטסנרע ןַא טימ ךימ טָאה

 סע זַא ,שינערעהוצנָא ןבעגעג ךיוא טָאה רע .עיזנעצער-"םייה עיינ, ןיימ ףיוא

 ,טנגעג עשידִיי רעקרָאייוינ ?
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 ןטרַאװסױא -- סלַאפנדעי .ןדיימסיוא ןושָאטַאּפָא לָאז ךיא ,רעסעב ןעװעג טלָאװ

 ןליטשנייא ךיז טעװ ןרָאצמירג סושָאטַאּפָא זיב ,םעז רובעיש דע

 -מעט ןקיציה ןיא ןבילבעג קידלוש טשינ םענייק לָאמ ןייק ןיב ךיא ,ונ

 ךיז רַאפ ןכַאמרַאפ זומ ךיא זַא ,ןטלַאהעג טשינ ךיא בָאה ךיוא .טנעמַארעּפ

 טָאה עיזנעצער ןיימ סָאװ ,םעד בילוצ עפאק רעשירַארעטיל רעד ןופ ריט יד

 ןעװעג גָאטימ ךָאנ קיטיירפ א לָאמ ןייא ךיא ןיב .טולב לסיב ַא טּפַאכעגפיוא

 סָאריּפַאש ןופ רעטצנעפ םעד ךרוד ןושָאטַאּפָא ןעזעג ,ײװדָארב-טסיא ףיוא

 ,לשיט םייב טצעזעג ךיז עקַאט רָאנ ,ןײרַא זיולב טשינ .ןיײרַא --- ןוא ןַארָאטסער

 .ןעװעג יברעד ךיוא זיא ןָאליד .מ .א .ןסעזעג זיא ושָאטַאּפָא ּוװ

 ,םעצולּפ ןוא ,לַאטנָארפ ןוא קיטיײז --- טקוקעגנָא גנַאל ךימ טָאה ושָאטַאּפָא

 :טדערעגסױרַא ,גנונערָאװ ַא ןָא ,עקאטא השעמ

 ?ריא טליװ סָאװ ---

 ןַא ,טײקשינָאקַאל עקידסעכ א ,ףורוצ רעזייב א ןעװעג םעד ןיא זיא סע

 ו . ("עלב "שזדנעלַאשט;,) גנורעדָאפסױרא עכעלסימָארּפמָאקמוא

 -עגנָא טָאה ןָאליד .ןריולרַאפ לסיב א עגר ַא ןופ לטנעצ א ךיז בָאה ךיא

 -שיטַאמַארד א רַאפ סָאװ עדוי ימ ףיוא טרַאװעג ןוא ןרעיוא-ןוא-ליומ טציּפש

 .ןעגנולקיװטנַא עוװיזָאלּפסקע
 י+

 א וצ ןעװעג ךעלנע אמתסמ זיא סָאװ ,םעד ןופ טריסַאּפ טשינ רָאג טָאה סע

 :ןָא ךיז טבייה "עטכעדעג עטכער'ס, רעדייא רענעה ייווצ ןשיװצ סיוטשנעמַאזוצ

 ,טױַאװרעד טָאה ןָאליד .מ .א סָאװ ,םעד ןופ טשינ רָאג

 ,טכַאלעצ ךיז ןוא עליו ַא טקוקעגנָא ןושָאטַאּפָא בָאה ךיא

 -- טגָאזעג ךיא בָאה -- עלעװָאנ רעשידִיי א ןופ ןבָאה האנה ליװ ךיא ---

 ,רעכיז ןיב ךיא .רעשישטייד רעדָא רעשיסור ,רעשילגנע ןַא ןופ בָאה ךיא יװ

 .ןכיג ןיא רָאג ןײז עקַאט טעװ סָאד זַא
 | .טכַאלעצ ךיז רעדיוו ןוא

 ןימ ַא טימ רימ ףיוא טקוקעג ,טפעלּפעג ןעװעג לסיב א זיא ושָאטַאּפָא

 .טכַאלעצ ךיוא ךיז ןוא ןגיוא עניורב ענייז ןופ טייקדלימ רענענופעג:יינ

 .ןעגנולצַאב ערעזדנוא ןופ טייז-טיבעד רעד ףיוא ץלַא -- ץלַא זיא סָאד ןוא

 רעד ןופ ןוא שינעדנעטשרַאפ ַא ןסקַאװעגסױרַא זיא רעטכעלעג םעד ןופ

 ,ןכעלקערש םעד זיב ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשדניירפ ַא שינעדנעטשרַאפ
 .ךרע רעד ףיוא רוּפיכיםוי ןטצעל סושַאטַאּפָא זיב ,טסייהיח

 עכעלשטנעמ ןעװעג ןטלָאװ רעסעב לפיו ,טוג יװ !אלוכ אמלעד אנובר...

 ןיא ןשימנײרַא טנָאקעג ךיז טלָאװ ןכַאל עקיטכירפיוא סָאד ןעװ ,ןעגנויצַאב

 -רַאפ טלָאװ -- םניח תאנש טּפָא ױזַא -- האנש לפיוו ...ןזגורב עקילעפוצ עלַא

 / !רעטכעלעג לסיב ַא ןופ טנעמַאינַאּפמָאקַא םייב ןרָאװעג ןטימ
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 * "רעדלעוו עשילױוּפ ןיאק סושָאטַאּפָא

 -מוא טשינ .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא קרעװ עטסדילַאס סָאד זיא סָאד

 ,בוט-םוי לקיטש ַא ןײרַאןעגנערב "רעדלעװ עשיליוּפ , יד זַא ,ןעמ טליפ טסיז

 ןוא ,סיױרג ןעװעג זיא שינעגַאװ סָאד ןוא ,רעסיורג ַא זיא םענרַאפ רעד

 רעד ןופ ןײזטסּוװַאב ןצנַאג םעד טימ קרעװ ןייז וצ ןטָארטעגוצ זיא רבחמ רעד

 א וצ יװ ױזַא ,טיירגעגוצ טוג ךיז טָאה רֶע ןוא ,עבַאגפיוא ןייז ןופ טייקרעווש

 -ידנעשזדנָאלב ַא יװ טשינ געװ ןייז רע טייג ןייג ןוא ,גרַאב ןכיוה ַא וצ ןגייטש
 ייטשגרעב רעטינעג רעטלַא ןַא יװ רָאנ ,טסירוט רָאטַאמַא רערעכיז-טשינ רעק

 !ןענעפע זדנוא רַאפ ךיז ןפרַאד ןטנָאזירָאה ערעסָאװ .רעג
 רעשילוּפ רעד -- .קצָאק ןיא רעקַאלפפיוא ןטצעל ןייז ןיא תודיסח סָאד

 םזינַאיװָאט ןוא םזי;בצייתבש ןופ ןטשער יד -- -- 1863 רָאי ןופ דנַאטשפיוא

 'ר) ם"ירה ישודיח רעד ,רעקצָאק רעד :ןרוגיפ עשידלעה ןופ עירעלַאג ַא --

 ..ןטנעמַארעּפמעט עדליװ ןוא עקרַאטש ,ןשטנעמדלַאװ ןופ תורוד ,(עשטיא

 -ארומ עקיזָאד יד רַאפ לדניװשּפָאק ַא טּפַאכעגנָא טלָאװ םענייא טשינ

 ןשירעלטסניק ןטשרע םעד רַאפ ךָאנ ןלַאפעג טימרעד טלָאװ ןוא םיחטש עקיד

 .טגַאװעג טָאה ושָאטַאּפָא .ןעּפ רעד ןופ ּפירקס ןוא רעטיצ

 טָאה סָאװ ,ןַאמָאר ןייז ןופ דלעה רעקיטכיר רעד ושָאטַאּפָא זיא רימ רַאפ

 .ליפ רעייז טכיירגרַײד

 רעשירָאטסיה רעד טימ ןעמ טמעטע ןַאמָאר ןייז ןופ לטייז ןייא ףיוא טשינ

 .עכָאּפע רעד ןופ טפול

 געװ ןפיוא אינסכא רעד ןיא ,טנכייצעג םערַאװ ױזַא ,דליב סָאד טמענ..

 ןעװ ,(טָאטשרָאפ רעװעשרַאו) עגַארּפ ןופ דליב סָאד .קצָאק ןייק ץעלדעש ןופ

 ךעלזעלג וצ גרָאב ףיוא ןוא רַאב רַאפ טיג שמש רעד ןוא ךיז טקעװ םלוע רעד

 | .ךעלעכיק טימ ןפנַארב
 יירד ףיוא ןרעװ טלייטעג ךעלטכא ןַאק סָאװ ,ךוב סָאד :טקרעמַאב ייבנבענ

 ןשינעעשעג יד ןוא קצָאק ןייק העיסנ יד ,רעדלעװ יד ןיא ןעגנוריסַאּפ יד :ןלייט

 דָארג רעטרע עטסרָאװ-שירעלטסניק ןוא עטסנעש יד טגָאמרַאפ ,אפוג קצָאק ןיא
 רעד סָאװ ,ןופרעד רשפא טמַאטש סָאד .העיסנ רעד תעשב -- לייט ןטייוװצ ןיא

 ,1922 צשרַאװ ,2 'נ ,לַאנרושז יפַארגָאילביב-שיטירק ,טלעװרעכיב ןופ *

 : .118--114 סמולָאק
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 ןעװעג טשינ ןיא ןוא עיזַאטנַאפ ןייז טימ טצונַאב רעִירפ ךיז טָאה רעלטסניק

 גנַאל ,קיטנעק ,טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ ןוא ןטקַאפ עשירָאטסיה יד וצ ןדנובעג

 ןעשטיא 'ר ןופ דָאזיּפע רעד ךיוא ךיז טניפעג ,לייט םעד ןיא ,ָאד ,טרידוטש

 ענעגייא ענייז ּפָא טיג ןוא ץומש ןופ םיא טשַאװ ,הלוח ַא ּפָארַא-טבייה סָאװ

 .ויטקַא ןטערטסױרַא ןעשטיא 'ר ןעעז רימ ןעװ ,לָאמ עקיצנייא סָאד -- שעװ

 סָאװ ,ןטייב ענױזַא דָארג טפָא ץנַאג ןצָארּפש ןוא ןעילב טסנוק רעד ןיא

  ,ןרָאװעג טגעלפַאב ןוא טעברַאַאב ןטסקיצניװ םוצ ןענייז

 ןופ םעטָא רעד ךיז טליפ סע ּוװ ,ןלעטש עכעלטע טנכערעגסיוא בָאה ךיא

 טינ רעבָא זיא סע .עטּפַאכעגסױרַא ,עקילעפוצ יװ סיוא-ןעעז ייז ,עכָאּפע רעד

 לסָאי יר ,ץישעבייא ןגנוי םייב עיגרָא יד טנָאמרעד טשינ ןוויכב בָאה ךיא .ױזַא

 .תובישח רעשירָאטסיה רערעסערג א ןופ ןעזסיוא ןענַאק סָאװ ,ענַאהַאק ,לַארטש

 ןדנוא רַאפ ןרעװ ןרוגיפ ןוא ןשינעעשעג עקיזָאד יד סָאװ ,רעבָא זיא השעמ יד

 -קיװטנַא רעכעלרעניא ןָא ,עטנעל רעשיפַארגָאטַאמָאניק ַא ףיוא יװ טריפעגרָאפ
 יװ ךיז ןענעייל ייז .עיצלוטניא רעשיגָאלָאכיסּפ ןָא ,ןסירעגּפָא ,סקּוװ ןוא גנול
 -טסניק רעד טשרע ףרַאד סָאד -- עכָאּפע רעד ןופ טסייג םעד .ןטקַא עשירָאטסיה

 ענעי ןיא דָארג ןבעגעג ןטסעב םוצ זדנוא ושָאטַאּפָא טָאה סָאד ןוא ןבעגוצ רעל

 | .רעטרע "עקילעפוצ,

 -לעװ עשילוּפ , יד ןענייז ןאמָאר ןשירָאטסיה א ןופ װּורּפ רעטשרע רעד יװ

 עסיורג ןופ ,ןרעטקַארַאכ ןופ רעלָאמ יװ .שינעעשעג שירַארעטיל סיורג ַא "רעד

 -עטשרעטניה רעייז ןבילבעג רעלטסניק רעד ןיא ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשירָאטסיה

 | ןטרַאװרעד טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ קיל

 ושָאטַאּפָא זדנוא טזײװ סיוא ריא ןופ סָאװ ,טייקכיוה רעקיזָאד רעד ןופ

 -ל ץנעסירעגּפָא ,רעמינּפ עשטשוטמ רָאנ רימ ןעצז ,ןשטנעמ יד ןוא טלעװ יד |

 -רעניא ןייק ָאטשינ .רערעדנא רעד טימ ענייא ןדנוברַאפ טשינ ןענייז סָאװ ,סעינ

 רעגניפ יד טימ טושּפ ךיז ןזָאל לָאמ לייט ןוא ץנעװקעטנַאק ןוא טייקיטיינ עכעל

 | | ,תוריתס יד ןּפַאטנָא

 טרעדלישעג טרעװ ,ןַאמָאר םעד ןופ רוגיפ (לעמרָאפ) עלַארטנעצ יד ,יכדרמ

 ךיז טימ טּפעלש רע .ןדָאזיּפע ןוא ןשינעבעלרעביא ,רעטרעװ רועלש ַא ןָא טימ

 רע .ןכַארבסױא ןוא ןשינעעשעג עדליװ ,עשילרעטסיוא ןופ טסאלאב ןצנַאג ַא

 רעד ייב ןוא .ךעלגעטגָאט ,קידעכָאװ רע ןיא ןטלעז .קידנעטש טרידָאלּפסקע

 רימ ןעעז ,ןבעגעג םיא טָאה רעלטסניק רעד סָאװ ,ןברַאפ ןופ תורישע רעצנַאג

 ךיז טלָאמ ףוצרּפ ןייז וליפא ,ןזעװ ךעלרעניא ןייז טשינ -- סױרַא טשינ םיא

 ,םהרבא רעטָאפ ןייז ןגעװ ןגָאז ךיז טזָאל עקיבלעז סָאד טעמכ .סיוא טשינ זדנוא

 השוריב רע טָאה סָאד .רוטַאנ עשיטָארע רעײז ַא ןייז וצ סיוא-טעז יכדרמ

 ןוא ללכב ןשטנעמ ייב ןבעל עשיטָארצ סָאד זַא ,ןיימ ךיא .רעטָאפ ןייז ןופ
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 לסילש םעד טיג ןשטנעמדלַאװ יד יװ ןטנעמַארעּפמעט ענױזַא ייב ךָאנ טרפב

 .עינילטנורג יד סע טיג סנטסדנימ ,תוהמ ןשיגָאלַאכיסּפ רעייז וצ

 ףוס'לכ ףוס סע זיא ,ןײלַא רעקצָאק םעד ,ןעלעדנעמ 'ר טגנַאלַאבנָא סָאװ

 .קרעװ םעד ןיא ּפיט רעטסנעגנולעג רעד
 זַא ,ןיימ ךיא .עידוטש עקיטײזלַא עכעלריפסיוא ןַא טרעװ זיא ךוב סָאד...

 עשירַארעטיל רעזדנוא ןקיטפעשַאב ןפרַאד גנַאל ךָאנ טעװ ךוב סושָאטַאּפָא

 ,טלעוװ

 ןדס בד

 * ושָאטַאּפָא

 יד ,ןבעגעג ןדנוא טָאה רעלייצרעד רעד סָאװ ,טנעמוקָאד רעניילק א;

 ,םיא רעביא סעיפַארגָאנָאמ ןופ שארב ךיוא טייג סָאװ ,עיפַארגָאיבָאטױא עצרוק

 יָאֹּפ עקיזָאד יד םורַא יװ ,ןרעװ וצ ריוװעג רַאּפשנָא ןַא רַאפ ןעניד זדנוא ןָאק

 ןופ ןעגנירד רימ .טיובעגסיוא ןוא טיובעג ךיז טָאה -- ושָאטַאפָא -- עיסעס

 "עג םיא טָאה םַאטשּפָא םענעגייא ןייז רעביא טכַארטרַאפ ןייז זַא ,סױרַא ריא

 -עטַאט ןופ -- סעירעפירעּפ ערעטיירב ץלא וצ הביבס רעגנע ןייז ןופ טריפ

 -רעטלע וצ ,עבָאב-עדײז וצ טריפעג געװ רעד טָאה תוביבס ערעייז ןוא עמַאמ

 זירק רעשירָאטסיה ןייא זַא ױזַא ,תוביבס ערעייז ןוא עבָאברעטלע ןוא עדייז

 ךָאנ ַא ןיא רערעטיירב רעד ןוא ,ןרעטיירב ַא ןיא ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא זיא

 "רעד ךיז טָאה רע זיב ,ןטיירב רָאג א ןיא רערעטיירב ךָאנ רעד ןוא ,ןרעטיירב

 .,עקיצניװ יד ןופ זיא רע םערָאװ .םענרַאפ ןלַאטָאט ַא ,קוק ןלַאטָאט א ןברַאװ

 -רַאפ קיטַאמעט עשירעלײצרעד געמ ןעמ ביוא) טכיירגרעד ןפאש רעייז סָאװ

 ,דַארגטײרב ןשירעגיטש ןופ סָאמ עלַאמיסקַאמ יד ייס (סובָאלג ַא וצ ןכיילג
 טפַאשנגיײא עלַאטָאט יד טָא .דַארגגנעל ןשירַאטסיה ןופ סָאמ עלַאמיסקַאמ יד ייס

 ןוא לצרָאװ טקעלּפטנַא זדנוא רַאפ טָאה רע זַא ,טכַארבעג וצרעד םיא טָאה

 גנַאג ןשירָאטסיה םעד ןיא טײקטגײװצרַאפ רעצנַאג ןוא רעלופ רעייז ןיא םַאטש

 -רעטנוא יד ףיוא ןעור עטשרעבייא יד ּוװ ןטכיש ןופ עסאמ ַא יװ ,קלָאפ ןופ

 ךיז טמענ ,םינּפ ַא ,טענַאד ןופ .עטסקיטנורג יד ףיוא עטשרעטנוא יד ןוא עטש

 "יא ץנייא ןטכיש יד ןעז וצ טָאטשנַא סָאװ ,סרעקיטירק לייט ַא ןופ תועט רעד

 ןגעק ענייא וליפַא ןוא רערעדנַא רעד ןבענ ענייא ייז ןעעז ,רערעדנא רעד רעב

 .1952 ביבָא-לת ,14 'נ טייק ענעדלָאג יד ןופ * |
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 ןרַאלַאּפ ןופ עירָאעט יד טרַױרטסנָאקסױא ייז ךיז טָאה ױזַא ,.רערעדנַא רעד

 זימרוה אליעל אגלּפמ :ללכ ןטיל רעלייצרעד םעד ּפָאטליײט סָאװ ,טלַאּפש

 רעד םעד ןופ דוסי םעד ןעזרַאפ ייז ןבָאה אליממ ןוא ,!ןמירחא אתתל אגלפמו

 | ,טעטילַאטָאט יד --- יירעלייצרעד ןייז ןוא רעלייצ

 -ַאשּפָא ענייז ףיוא טרעקָאל סָאװ ,תועט רעדנַא ןַא זיא רעגנירג טינ ןוא

 ןליבַאטס ַא ןיא סָאװ ןעלבַאירַאװ א ןופ לייטרעדנַאנופ רעד זיא סָאד -- סרעצ

 -ליפ יד יװ ךיילג .יװ ןליבַאטס ַא בילוצ סָאװ ןעלבַאירַאװ א ןופ :רעמ ךָאנ ;יװ

 רעד רַאפ סעיצַאירַאװ ןופ טייקכעלגעמ א יװ רעמ טינ זיא קיטאמעט עקידמינּפ

 -רַאפ ןוא ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןשינעעשעג ןוא תושפנ ןופ טייקכעלצעזעגנייא

 עשירעדניק ןיז ןבײרשַאב ןופ רעלייצרעד םעד טריפ סָאװ ...רעטרע ענעדייש

 ןלױּפ ץנַאג ןבײרשַאב םוצ טיײקיטלַאטשעגליפ ריא ןיא הביבס עשילגנַיי ןוא

 - ,סרענגעק עריא ןוא תודיסח ןשיװצ ןעגנומערטש ןופ לגנַארעג ןסיורג םעד ןיא

 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עקיטסיײג יד ,עטכישעג רעניימעגלא רעד ןופ ןָאפ ןפיוא

 ןיא ,םיא טָאה סָאװ גנַאװצ רעקיבלעז רעד זיא סע ;עּפָארײא ןיא ןעגנומערטש

 ןוא טרעדנוהרָאי ןייז ןופ ץענערג יד טריפעגרעבירַא ,טיירב ןופ עיסנעמיד רעד

 ןלױוּפ ןופ ץענערג יד טריפעגרעבירַא ,רעטרעדנוהרָאי עקידרעירפ וצ טכַארבעג

 ,םיא טָאה רע יװ טקנוּפ ;דנַאלשטיײד ןיא סעדייז-רעטלע ענייז וצ טכַארבעג ןוא

 לכ ןופ ןדָאב ןקידתופתושב םעד וצ טכַארבעג ,ףיט ןופ עיסנעמיד רעד ןיא

 ףוס םוצ ,התעיתעל ,דנַאלמיײה ןשירָאטסיה ןייז ןופ ןדָאב רעד ,לארשי תוצופת

 | .ינש-תיב ןופ
 -יורג יד ןיא זיולב טינ טלוב זיא געװ םעה ןופ קיגָאל עטסקינײװעניא יד

 עניילק םי םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןלעװָאנ עסיורג ןוא ןענַאמָאר יד ,סעיצנַאטס עס

 יסַאה ןענַאּפש וצ זדנוא ןעגניוװצ עכלעװ ,ןעגנולייצרעד עצרוק יד ,סעיצנַאטס

 -ַאשּפָא ענייז ןופ בור ןרַאפ .ןבעל וצ ןבעל ןופ ,רעגייטש וצ רעגייטש .ןופ קיט

 רעד ןיא תעשב ,עזַאב יד ןלעװָאנ ערעסערג ןוא ןענַאמָאר ענייז ןענייז סרעצ

 -טַאלּפ ערעטיירב ַא ךס ַא ןעגנולייצרעד ערענעלק ענייז ןופ רצוא רעד זיא ןתמא

 יץלַא ןייז רַאּפ ,סנכײצרָאװ ייס תודע יײס ןענייז ײז תמחמ ,וצרעד עמרָאפ

 ןוא גנַאג רעייז ךיוא זיא רַאפרעד ןוא ,טפַאשטנעק ןוא הנווכ רעקידנעמענמורַא

 .קירוצ תורוד ייװצ טימ רעדָא רוד א טימ עלעװָאנ רעד ןופ שרעדנַא רעטקאראכ

 ַא ןבײרטנײרַא ,רוטַאינימ ןיא טלעװ א ןעלקריצוצּפָא ןעװעג ןסיוא זיא ענעי

 -טסניק ןופ עמזירּפ רעד ךיווד טעטילַאטָאט יד ןּפַאכפױא סָאד ...ןּפָארט ַא ןיא םי

 זדנוא קלעפ זיא סָאװ ,ןײוטסּוװַאב םענעי זדנוא ןיא טקיטייצ םענַאב ןשירעל

 תורוד עטצעל יד זדנוא ןעָארדַאב עכלעוו ,תונכס עסיורג ייוװצ ןופ ןפלעהסיורַא

 רעד ,זימרוה --- טפלעה רעטשרעבייא רעד ןופ /לטרעװליּפש רעשידומלת/ 1
 .סטכעלש ןופ טָאג רעד ,ןמירחא -- טפלעה רעטשרעטנוא רעד ןופ ,סטוג ןופ טָאג
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 ןיא בייהנָא ןשירָאטסיה רעזדנוא ןופ סירּפָא רעד זיא הנכס עטשרע יד --
 ךיוא רָאנ ,םענעזעװעג םעד רעביא גָאז א ןיולב טינ זיא סָאװ ,דנַאל רעזדנוא

 ןמיס א זיא םימיה-תישאר רעזדנוא תמחמ ,ןקידנעמוק םעד רעביא גָאזנָא ןא

 רעזדנוא ןופ סירּפָא רעד ןיא הנכס עטייװצ יד :םימיה:תירחא רעזדנוא ןופ

 םַעד ןוא ינש-תיב ןופ שעלסיוא ןטצעל םעד ןשיװצ הפוקת רעגנַאל רעד ,ךשמה

 | ,ישילש-תיב ןופ ץילבפיוא ןטשרע

 רַאפ הרוכב יד רעלייצרעד רעזדנוא רַאפ ךיז טרעדָאפ קיטירק רעד ןיא

 צשילוּפ יד ןיא ןַאּפש רעד ,עירָאטסיה וצ רעגייטש ןופ ןַאּפש ןטסיירד םעד

 ןוא רתסנ ןוא שא ןענַאּפש ןעמונעג ןבָאה םיא ךָאנ טשרע סָאװ ,ןײרַא רעדלעוו

 רעייז זיא טייקטסיירד .ערעדנא ןוא סיװעשַאב ןוא רעגניז .י .י ןוא ןָאסלגרעב

 טייקכעלצעזעג עשיטנענַאמיא ריא רָאנ ,אפוג יז טינ זיא רקיע רעד רעבָא ,טוג

 שיטַאמעט ןעוװעג זיא עלעדנעמ זַא ,ןסייװ רימ .ןפאש רעזדנוא ןופ סעצָארּפ ןיא

 ךעלטײצ טינ ןוא ךעלטרָא טינ םיא טָאה ןוא בשומה םוחת םוצ טדימשעגוצ

 קזוח-השעמ ןשירָאגאמסַאטנַאפ ןיא ? אביכ -- ןזָאלרַאפ טנעקעג טינ ,ןזָאלרַאפ

 -טייצ טדימשעגוצ ךָאנ ןיא םכילצ םולש .ערוטנַאװַאלרעדנעס-ןימינב רעד ןופ

 -יזיורב רעד ףיוא ןיוש ךיז ןזָאל טייל-הרבח ענייז -- ךעלטרַא טינ רעבָא ךעל

 -עגוצ ךָאנ ןיא ץרּפ .ל .י .גנורעדנַאװ רעשידִיי רעסיורג רעד ןופ עיניל רעק

 ַא וצ טפעהַאב םעד ןיוש טניפעג רע -- ךעלטייצ טינ רעבָא ךעלטרָא טדימש

 ןעמונעג ןבָאה יײז ןיוש זַא ,סע טסייה .תודיסח ,גנוגעװַאב רעקידתורוד רֶעמ

 ייירב ףיוא ןעקנּוװעגנָא ןוא ,טרָא ןוא טייצ וצ טײקטעטנעּפעג יד ןרעקַאלפפיוא

 | .םענַאב ןיא סרעפיט ןוא םענרַאפ ןיא סרעט

 טָא ןופ גנַאװצ םעד טייטשרַאפ ושָאטַאּפָא ךיוא זַא ,טינ קפס ןייק זיאיס...

 ,רוחב והילא 'ר א ןופ טלַאטשעג יד זיא ןייש לייוו --- טָארט ןקידנדיישטנא םעד

 יר א ןופ טלַאטשעג יד ןיז ןַאק רענעש ךָאנ רעבָא ,טנכייצעג יז טָאה רע יװ

 יװ ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטבש יד ןשיװצ ןענַאטשעג זיא רעכלעוװ ,יחרזמ והילא

 ,רעקינייאראפ רעסיורג רעייז ןרָאװעג זיא רע ןוא ,טנגעגַאב עדמערפ

 ,ןדייס ?
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 ןײטשטַאלג בקעי

 *ןשָאטַאּפָא ףסוי ןופ תוחילש יד

 יד ןופ שרוי רעשיגָאלָאנָארכ רעד ןעװעג רָאנ טינ זיא ושָאטַאּפָא ףסוי

 -ריטַאנ יד ןופ ןעװעג זיא רע .רעשיגָאל רעד ךיוא רָאנ ,ערעזדנוא סרעקיסַאלק

 סָאװ ,ךס א זדנוא יב ןַארַאפ .טרָאװ ןשידִיי ןופ חוכ םעד ןיא סרעביילג עכעל

 טינ ןענײז יז רעבָא ,שידִיי ןופ טפנוקוצ רעד ןיא שיטסימ רשפא ןביילג

 רעזדנוא ןופ לײט ַא זיא שידַיי זַא ,קנַאדעג םעד ןופ סרעריוויטיזָאּפ עכלעזַא

 יװ ,טייקכעלצעזרַאפ רעשירָאטסיה רעזדנוא ןופ טײק רעד ןיא גניר ַא ,טנייה

 -עטיל עשידִיי א ןעז וצ רעטכייל ןעװעג ןזיא ןושָאטַאּפָא טימ .ןעװעג זיא רע

 ןוא סיורג ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז .טייקידנקריװ רעכעלריטַאנ ריא ןיא רוטַאר

 רעד וליפא .רענעייל ןשידַיי ןוא טרָאװ ןשידִיי ןשיװצ גנודניברַאפ יד ןעוועג זיא

 שש עינ וצ דנאטשרעדיװ ןקידתונשקע ןוא ןורכז ןטסגנע םעד טימ רענעייל

 -ָאנ םעד ןורכז ןיא ןטלַאהַאב ןוא ןעמונעגפיוא טָאה שידִיי ןיא ןעמענ עשירעפ

 | .ןשָאטַאּפָא -- ןעמ

 עגדָאמ יד ,ןעמָאנ רעכעלטנייװעגמוא רעד אקװד .לזמ טַאהעג טָאה רע

 ךיז טָאה ,ושָאטַאּפָא ףיוא -- יקסװָאטַאּפָא ןעמָאנ ןתמא םעד ןופ גנורעדנערַאפ

 -עגסיוא קיטרַאקיצנײא ןוא עװַאקישט ןייז יװ טקנוּפ .גנוצ רעד ףיוא טגיילעג

 טגיילצג שיפַארגָאטָאפ ןוא ךעלנעזרעּפ ךיז טָאה םינּפ טציּפשעגוצ ןוא טפרַאש

 א טימ טריציפיטנעדיא םיא טָאה סָאװ ,רענעייל ןשידִיי ןופ ןורכז םעד ףיוא

 ןַא טימ ןליפַא רעדָא ןַאמָאר ןשירָאטסיה ַא ,עלעװָאנ רערעגנעל ַא ,גנולייצרעד

 רקיע רעד .רמַאמ ַא סושָאטַאּפָא ןיא גנַאג ןכעלטכישעג רעזדנוא ןופ שטייטסיוא

 -ישרעד ןיא סָאװ ,"רעדלעװ עשיליוּפ ןיא, -- ןייז רַאפ טקנעדעג ךיז רע טָאה

 ןיוש ןושָאטַאּפָא ךָאנ ןבָאה סרענעײל עשיטַאמגעלפ ךס א ןוא .1921 ןיא ןענ

 ,םענייז ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןזעיציבמַא ןטשרע םעד ןופ תוכז םעד טקנעדעג

 ןוא םוטעמוא סרענעײל עשידִיי ןשיװצ ןעמָאנ ןייז טכַאמעג סיורג טָאה סָאװ

 ןופ טנערוקנָאק ,ןקיצניא רשפא ,ןטסערג םעד יװ טלעטשעגקעװַא םיא טָאה
 .עזָארּפ רעשירעלטסניק רעקידעװנַאקטײרב רעשידִיי רעד ןיא ןשַא םולש

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,רע יװ .ןעװָאהטעב רעגנוי א יװ רע טָאה ןביוהעגנָא..;

 'וז ,1956 קרָאײװינ ,1956--1948 ןעייסע ,ןעמונעג ךות ןיא ךוב ןופ *
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 -רַאעג ושָאטַאּפָא טָאה ,טלעװ רעשידָאלעמ סטרַאצָאמ ףיוא סעיצַאירַאװ ענעגייא

 רעייז טרינַאּפמיא טָאה םיא .ןגרעבנסייו ןוא ןשַא ןופ ןעגנומיטש יד טימ טעב

 ןוא ןענװַאד רָאנ טשינ ןעק סָאװ ,גנוצ רעשידִיי א ןופ טייקטכע יד ,טייקיפוג

 ןבעל א השוב ןָא ןבעל ןוא םירוביד ןדייר ךיוא רָאנ ,רעפעשאב םעד ןביול

 ינַאלב יד ,ןרָאיטקַא ענייז זױלב יױזַא ןבעל ןעמכילע םולש ייב .םישוח ןופ

 םולש .תוגַאד ערעפיט צרעדנַא ןבָאה ןדַיי עקידתמא רעבָא ,ןרעטש עקידנעשזד

 ןוא ןשטנעמ ןרעבערג םוצ גנוצ א ןבעג ןעמוקעג ןענייז גרעבנסייוו ןוא ׁשַא

 טימ טָאה ושָאטַאּפָא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טרָא ןביוהעג א ןעקנעש םיא

 סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ,ןוא ערעיראק עשירעלטסניק ןייז ןביוהעגנָא םעד

 -ײא ןַא טימ ןעמוקעג דלאב רע זיא ,עמעט א ףיוא עיצאיראו א ןעועג זיא'ס

 ןעװעג טשינ ןיא ושָאטַאּפָא .גנוגייצרעביא רעשירעלטסניק טימ ןוא חוכ םענעג

 רעשידִי רעד ןיא ןײרַא זיא רע .יוליִע רעגנוי ןיק טשינ ךיוא ,רעבײהנָא ןייק

 ,טנַאלַאט רעקיטרַאפ א ןעװעג ךיילג זיא ןוא רָאי 25 ןופ רעטלע ןיא רוטַארעטיל
 טלעטשעג רָאנ טָאה רע ןעװ .סרעפאש עטסנרצ יד טריסערעטניארַאפ טָאה סָאװ

 םכילע םולש אקוװד -- הכימס ןבעגעג םכילע םולש םיא טָאה ,טירט עטשרצ יד

 ןיא ךרד ןייז ןופ טרעקעגּפָא בײהנָא ןופ ךיילג ךיז טָאה ושָאטַאּפָא םגה --

 ,רוטַארעטיל רעד

 רענַאקירעמַא ןַא ןופ עיסימ יד ךיז ףיוא ןעמונעג ירפ טָאה ושָאטַאּפָא

 ױזַא יװ ,תוישק ערצװש ןײק טלעטשעג טשינ ךיז טָאה רֶע .רעביירש ןשידִיי

 רעד ךיז טָאה רע .ןבעל רענַאקירעמַא סָאד ןּפַאכפיוא ןיוש ,רענירג ַא ,רע ןָאק

 רעגנוי ַא יװ טָאה רע ןוא םיצורית ערעװש זבעג וצ החרט .יד טרָאּפשרַאפ רַאפ

 טנעקעג טָאה רֶצ סָאװ ןבײרשַאב ןעמונעג ,ןעּפ רעטליצעג טוג ַא טימ ,רעטכעפ

 ףיוא ןטינשעג בײהנָא ןיא ךיז טָאה רֶע .ןשטייטסיוא שירעלטסניק ןוא ןעמענַאב

 ךיז טפרַאװ סָאװ עטשרע סָאד לייװ ,רעקיטירק ןפראש ַא ףיוא ,טסיוװיטַאגענ א

 ןיש ןעמ ףרַאד תולעמ יד רַאפ .תונורסח -- ןענײז ןגיוא יד ןיא ןדמערפ א
 | .גיוא רעמעראװ ןוא רעטינעג א ןבָאה

 סיורג ַא טבעלעג ךָאנ טָאה ,ןענישרעד זיא "רעדלעװ עשיליוּפ ןיא, ןעװ...

 -טסניק יד ןעמונעגפיוא סַאה ןוא רעצ ,ןרָאצ טימ טָאה סָאװ ,םוטנדיסח שיליוּפ

 -עג ןכעלרעניא םעד ןיא קילבנײרַא ןקידתועינצמוא םעד ןוא קיטירק עשירעל
 א ןופ ןרָאצ רעקידנזיורב רעד טָא ןוא םרח ןופ טדערעג וליפַא טָאה ןעמ .ייב

 קרעװ םעד ןבעג ןפלָאהעג ךיוא טָאה דצ ןקידעבעל ןוא םענעפָארטעג קרַאטש

 ץיצַאניבמָאק ענעטלעז יד ןרָאװעג זיא "רעדלעװ עשיליוּפ ןיא ,, .םוסריּפ ךס ַא

 ןטימ ,תמא םוצ געװ ַא ךרוד ךיז טנַאב סָאװ ,קרעװטסנוק ןשירעפמעק ַא ןופ

 ,גנוגייצרעביא רעשירעלטסניק ןופ חוכ

 רעלטסניק םעד ךיוא טָאה קרעװ םוצ דנַאטשרעדיװ ןופ טפַארק יד רעבָא

 הבושת ןבעל קידרעטעּפש ץנַאג ןייז טָאה רע ןוא טעּפעשטרַאפ טוג ןושָאטַאּפָא
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 -גנַאל .ןבעל ןשידיסח ןופ רירנָא ןוויטאגענ ,ןקידתונמחרבמוא ןייז ףיוא ןָאטעג

 יד טָאה הדירי ריא ןיא וליפַא זַא ,ליפעג סָאד ןעגנַאגעגפיוא םיא ןיא זיא םַאז

 סָאװ ,סָאד יװ טײטַאב ןשיָארעה רעמ ךס ַא טַאהעג ןבעל ןקיײלרעלַא ןופ השודק

 םוצ ןבָארגרעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .ןצַארקוצרעטנורַא ןעגנולעג זיא םיא

 עב יד ןרָאװעג זיא טייצ עשידִיי ערעטיב יד ,טייצ יד ןוא ,ןכות םוצ ןוא ךות

 -קיכרָאהעג עריא ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רֶע ןוא ,סושָאטַאּפָא ןירערעל ערעס

 | ,םידימלת עטס

 ושָאטַאּפָא זדנוא טָאה "רוחב והילא ןוא גרובסנגער ןיא גָאט ַא; ןיא ..

 יז טימ טליּפשעגסױא סצ ןוא שידִי ןופ טעטילַאװק-קיזומ-רעמַאק יד ןבעגעג

 ןפַאשעג ךיז טָאה שידִיי ןעװ ,טייצ רענעי ןופ ןטנעמורטסניא עטלַא עטסנעש

 -לדנַאה םעד ןוא לוש ןשיװצ ,לוח ןוא טייקילייה ןשיװצ ,דנַאל סמענייק םעד ןיא

 ןטהזװמַאב ,ןשידִי ןופ ךהחּפ ןטעװעדנופעגניא םעד ןוא ,קרַאמ ןופ לדנַאװ
 .ןבעל ןקידלסעג
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 ...טרעקַאלפעצ ךיז ןבָאה ןרער יד רעביא תויתוא יד ..
 289 טַײז ,רעדלעװ עשיליוּפ ןיא ןַאמָאר םוצ
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 * ןַאמָאר רעשירָאטסיה רעד

 -ַאב טרעדנוהרָאי ןט16 ןוֿפ רעקירָאטסיה רעשינעילַאטיא ןַא ..

 ןרעיוט יד ךיז ןענעֿפע גָאטימ ךָאנ תבש יװ ,קידנעײגַײברַאֿפ טקרעמ

 יד םורַא ןדַיי ךיז ןכַײלש ףָאלש-תבש ןכָאנ .םיור ןיא ָאטעג םעד ןוֿפ

 רעקיזיר רעד ףיוא ,השמ רעייז ףיוא ןקוק ןעייג ,ךיז ןענעֿבנג ,רעזַײה

 ,ןייטש ןוֿפ טקַאהעגסיױא טָאה ָאלעשזדנַא סָאװ ,רוגיֿפ

 ,טינ ךיז טביילג סע .דָיי רעשימיור רעד זדנוא טרעוו טנעָאנ יו

 זיא סע .קירוצ רָאי טרעדנוה עכעלטע טימ ןעוועג ןבָאה לָאז סָאד זַא

 ,לטעטש ןשינַיַארקוא יצ ןשיליױּפ רעזדנוא ןוֿפ דָיי רעד ךָאד

 ןעניֿפעג ,תוחוּכ טרָאד ןּפעש ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד טימ ןבעל רימ

 .טֿפנוקוצ רעזדנוא ףיוא טכיל ןֿפרַאװ סָאװ ,תוחול עַײנ לָאמ סעדעי

 קידנעטש סע זיא ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעזדנוא ביל ןבָאה רימ ביוא ,ןוא

 -עג רימ סָאװ ,ןלַאעדיא יד רַאֿפ ,טייקשִיָארעה עכעלרעניא ריא רַאֿפ

 עטסכַאװש סָאד --+ רעדליב עכעלרעסיוא יד רַאֿפ ןטלעז ,טרָאד ןעניֿפ

 רעשירָאטסיה ַא ןעד זיא סָאװ .גנולייצרעד רעשירָאטסיה רעדעי ןיא

 ןבעל קיטש ַא ךיז ןכַאמ וצ רָאלק עבָארּפ ןייק טשינ ביוא --- ןַאמָאר

 -רַאֿפ יד ןענַאמרעד רימ סָאװ ,םעד טימ ןוא ?טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ

 ,טרַאװנגעק טרעוװ ,זדנוא ןוֿפ לייט ַא אליממ יז טרעוו ,טײהנעגנַאג

 ַא ןעגנַאגעגנָא לָאמ ַא זיא גנוטַײצ רעשידַיי רעקרָאי-וינ ַא ןיא

 ַא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ .ןַאמָאר ןשירָאטסיה םעד רעביא עטַאבעד

 טגָאזעגסױרַא ךעלטיירב ךיז ןבָאה ,רוטַארעטיל וצ תוכיײש עּפַאנק

 ,1931 יימ ןט10 םעד בולק"ןעּפ רעװעשרַאװ ןיא טָארעּפער א ןופ *
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 ,ןרָאילוש יד ןוֿפ ןעמ טקנעדעג *?עָאהנַאװיא, סטָאקס .ןינע םעד ןגעוו
 ןעמ ןעק ןַאמָאר ןשירָאטסיה םעד זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג ןעמ זיא
 .הגרדמ רעקירעדינ ַא ןוֿפ רעבָא זיא רע ,ןדלוד

 -רַאֿפ רעד וצ גנויצַאב רעזדנוא -- טרעקרַאֿפ טקנוּפ טלַאה ךיא
 -סירעטקַארַאכ םעד טימ ןיוש סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא טײהנעגנַאג
 -רַאֿפ יד לַײװ -- ,טרַאװנגעק רעד וצ יו רעקיטַײזליֿפ ןוא רעשיט

 -סיה עדעי .ריא ןיא ןֿפיטרַאֿפ ךיז לָאז ןעמ ,טרעדָאֿפ טײהנעגנַאג
 יצ ,עיֿפָאסָאירָאטסיה ןוא .עיֿפָאסָאירָאטסיה זיא --- גנולייצרעד עשירָאט

 טלייצרעד ,רעדליב עשירָאטסיה ןיא יצ ,טקַארטסבַא טקירדעגסיוא

 .תוירחַא ענַײז ןוא ןבָאגֿפױא-סקלָאֿפ ןגעוו
 ,טרעוו ַא ןײמעגלַא ןיא טָאה רע ביוא ,ןַאמָאר רעשירָאטסיה ַא

 תוחוּכ ַא רַאֿפ סָאװ טזַײװ ,הֿפוקּת ַא רעדנַאנוֿפ זדנוא רַאֿפ טלקיוו
 ןבעל אליממ ןוא זדנוא ןריסערעטניא סע טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ

 רעדעי ןיא עקיַײרש סָאד ,עקיברַאֿפ סָאד טשינ ןיימ ךיא .זדנוא ןיא

 ןרעטסומ .ןגיוא יד ןיא ךיז טֿפרַאװ סָאװ ,שינעעשעג רעשירָאטסיה
 סָאװ ,עיגָאלירט סעשטיוועקנעיש ןוֿפ *עָאהנַאװיא ,, סטָאקס -- ןוֿפרעד
 -סיוא ןענַאמָאר ייווצ יד ןענַײז רָאי גנילדנעצ עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא
 טסייוו .גרַאװגנוי ןוא רעדניק רַאֿפ רוטקעל ןבילבעג ,ןרָאװעג טבעוועג
 שטנעמ םוצ גנויצַאב ןענַאמָאר יד ןיא טלעֿפיס לַײװ ?סָאװ רַאֿפ ריא
 | ,ןבָאגֿפױא ענַײז וצ ןוא

 ןוא המחלמ, סיָאטסלָאט ,יָאבמַאלַאס; סרעבָאלֿפ טכַײלגרַאֿפ
 ריא ּוה ,סעיצּפעצנָאק עשירָאטסיה ענעדײשרַאֿפ ייווצ -- ?םולש
 ,טרַאװנגעק יד ךיוא רָאנ ,טײהנעגנַאגרַאֿפ יד רָאנ טשינ ךיז רַאֿפ טעז
 ןקיטנַײה ןזיב ןטלַאה סָאװ ,תוחוּכ יד טליֿפ ןוא טעז ריא .טֿפנוקוצ יד
 .טֿפַאשהֿבורק ןיא טייהשטנעמ רעד ןוֿפ ןטכיש עסיוועג גָאט

 ,טרעדנוהרָאי ןט17 ןוֿפ הֿפוקּת רעד ןיא ךיז טֿפיטרַאֿפ ןעמ זַא
 טַײז ןייא ןוֿפ .ןריט-ָאטעג יד ןיא ןּפַאלק סָאד טציא ךָאנ ןעמ טרעה
 יד ןוֿפ טנעוו יד ךרוד-ןכערב .,סַאטסָאקַא יד ,סעזָאניּפש יד ןעייטש
 ןיוש ךיז ןבָאה עּפָארײא ןיא ןעוו ,טַײצ יד ךיוא זיא סָאד) .סָאטעג
 יװ ,ןעמ טרעה טַײז רעדעדנַא רעד ןוֿפ .(סקָאל יד ,סבָאה יד טרעהעג
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 ,ןחישמ ןענעגעגַאב ןעייג ,סטוג- -ןואד בָאה רעביאד אש :תוליהק עצנַאג

 יתבש) חישמ ,ןלַאֿפנַײא ןעמונעג ןרעיומ-ָאטעג כז ןבָאה ןיײלַא ךיז ןוֿפ

 -נעּפ עקירָאיטנזױט יד .םיניד ןייק טשינ רעמ ףרַאד'מ ..ָאד זיא (יֿבצ

 ןורַאק ףסוי .סיֿפ יד םורַא ענעסירעצ ךיז ןרעגלַאװ ,ךָאנ-ןזָאל סעט

 דָאּפ סָאד ןרעװ טעװ "ךורע ןחלוש. ןַײז זַא ,טמולחעג טינ ךיז טָאה
 "תרוּת עטייווצ ַא ןרעו טעוװ סע ,ןְדִיי ַײב ךוב עקיבוטש עטסרעלוּפ

 טרעֿפטנערַאֿפ עבַאגסיױא| רעטשרע רעד וצ המדקה רעד ןיא ...השמ

 ."ךורע ןחלוש; םעד סױרַא ןצנַאג ןיא טיג רע סָאװ ,ורַאק ףסוי ךיז

 טעװ ןעמ ,ןרעוו טזיילעגסיוא ןדִיי ןלעװ ;ןגרָאמ ,טנַײה זַא ,טביילג רע

 לטב ןלעוו םיניד יד ןענַאװ זיב ןוא לארׂשי-ץרא ןייק ןרעקמוא ךיז

 .ןבעל וצ ךָאנ יו ,סקעדָאק ַא ךָאד ןעמ ףרַאד ,ןרעוו

 רעזדנוא -- ןכַאז וצ גנַאגוצ ןשיטע .ןַא ןבָאה סָאװ ,ןדִיי ,רימ

 ןסיורג םעד ןֿפַאש ןזומ רימ --- עטכישעג- טלעוװ יד זיא עטכישעג

 ןענַײז רימ .רעיודסיוא זדנוא טלעֿפ סע .תמא .ןַאמָאר ןשירָאטסיה

 זיא סָאװ ,טייקיור עשירעלטסניק יד ָאטשינ .:ָאזיזּפ אמע ץלַא ךָאנ

 םעא רעד -- עטסגרע סָאד ןוא .ןַאמָאר ןסיורג ןרַאֿפ קיטיינ ױזַא

 וצ טנייוועגוצ טשינ ךָאנ ךיז ,ךוב ןוֿפ טנייװעגּפָא ךיז טָאה *רֿפסה

 : .קעטָאילביב רעד

 זיא עטכישעג זַא ,ןיוש ןֿפַײרגַאב סרעבַײרש ערעסעב ערעזדנוא

 ,קיווייל ,יקסניּפ ,שַא ,ץרּפ .ףמַאק רעקידנעטש ןוא טעברַא עקידנעטש

 קרעוו יד ןיימ ךיא --- ןילטייצ .א ןוא םחנמ ,סעלעיעל ,קַאבלוק

 ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ ןלָאבמיס ףיֹוא ךיז ןציטש סָאװ ,ערעייז

 ןוא גנובייהרעד רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טכַארבעגנַײרַא ןבָאה

 | ,טײקשיַָארעה

 שטנעמ ןרַאֿפ ,טקעטיכרַא ןשידַיי ןסיורג ןרַאֿפ טיירג זיא ץלַא

 ןוֿפ תוֿברוח יד ןשיװצ געוו ַא ןקַאהכרוד טעװ סָאװ ,םיׂשעמ ןוֿפ

 רע .גָארּפ ,םַאדרעטסמַא ,ץנַײמ ,סמרָאװ ,עװָאדרָאק ,אתידבמוּפ ,ָארוס

 .דלודעג ןייק טשינ טָאה סָאװ קלָאפ ַא1



 2399 ןַאמָאר רעשירָאטסיה רעד

 ןלעטשֿפױא ,ןלייטטלעוו ףניֿפ יד רעביא קירב ַא ןֿפרַאװרעבירַא טעוז

 יד ןעזרעד טעוו'מ ןענַאװ ןוֿפ ,עדַײבעג עשיּפָאלקיצ ַא ייז רעביא

 ) "7 / ,לָאמ ַא טימ .טלעוו עצנַאג
 ןבָאה סרענעד ליֿפ ױזַא ןוא סרעגעװרָאנ ןָאילימ ַײרד ביוא ,ןוא

 ןוא ןרעהוצ ךיז לָאז יז ,עּפָארײא ןעגנּווװוצעג ןרוטַארעטיל ערעייז טימ

 לָאז יז ,טלעוו עצנַאג יד ןעגניווצ ,ןדִיי ,רימ ןלעוו ,ייז ןוֿפ ןענרעל

 ,עטכישעג רעד ןוֿפ סקניֿפס ןֿפױא יוװ זדנוא ףיוא ןקוק טשינ רעמ

 -נעטש זיא עטכישעג זַא ןעז ,ןיילַא עטכיועעג יד זדנוא ןיא ןעז רָאנ

 ,רימ ןבָאה ןָא קיבײא ןוֿפ לַײװ .ףמַאק רעקידנעטש ןוא טעברַא עקיד

 ןעזעג .ןרעוו עקידנעטש סָאד ,עטכישעג יד ןטלַאהעג קיליײה ,ןדִיי

 -- הוהי .ןקירדסיוא ץלַא סָאד לָאז ,הוהי ,טָאג רעזדנוא וליֿפַא זַא

 ןוא טרַאװנגעק ,טײהנעגנַאגרַאֿפ :ךיז ןיא טָאה ןיילַא ןעמָאנ רעד

 | | ,טֿפנוקוצ



 ןירושי םיפעי

 עיפאדגאילביב - !טאטאצא ךסוי
 ושָאטַאּפָא ףסוי ןגעוו רעכיב

 עיֿפַארגָאילביב-ושָאטַאּפָא
 -נעבירעװַאלמ יגסױרַא ,1 טפעה 1

 עברַא שטנערב ושָאטַאּפָא .י רעניד
 -- .ןטייז 72 ,י"נ ,1927 ,גניר-רעט
 ,ןטייז 35 ,י"נ ,1947 ,ז"ד ירַא ,2 טפעה
 ןמחנ ,ליזַײמ

 ןוא ןבעל ןיז ,ושָאטַאּפַא ףסוי 2

 .דז 190 ,עשרַאװ ,19237 ,ןפַאש
 עטיל ןיא עּפורג 'רעטיל

 ,1938 ,גנולמַאז 3
 .י ,ךילײרֿפ

 סושָאטַאּפָא ףסוי 4

 .יזז 162 ,ָאטנַארָאט ,1

 ןיקוויר
 -ָאט ,1948 ,גנַאג סושָאטַאּפָא ףסוי 5

 ייזז 60 ,ָאטנָאר
 היעשי .,ןד-ירטסוא

 24חסחסקדז, 0:
 6. 11 סתגנסזוזחצ, 138 28מ.
 ןאטעזג /1112882  1943} סעק. 194

 תעסעטסמ8,

 ,עקיסקעמ עיױלב ?

 .ו"שת

 ןילעווע ,גרעבנעזַײא
 ,(גנירירעדניק) ,ךוברָאי רעזדנוא 8

 ,14--2 יז ,1948 ,עיפלעדַאליפ

 ,ןטנָאזירָאה

 ,געװסגנופַאש

 רענעגייא ןַא
 הליהק רעשידִי רעד ןופ ךוברָאי 9

 300 'ז ,1954 ,סערײא-סָאנעוב ןיא

 ֿבקעי ,יקסנַאשָאטָאב
 ,רעבײרש עשידוי ןופ ןטערטרַאּפ 0

 ,151 ,47 ,41--35 יזז ,1922 עשראװ

5 

 ,35 'ז ,1949 א"ב ,שידיי-עמַאמ 1

9, 243. 

 ,158 ,98 'ז ,1952 א"ב ,טשפ 2

3, 317, 318, 320, 424. 

 ןיא הליהק 'דִיי רעד ןופ ךוברָאי 3

 ,241 'ז ,1954 ,א"ב

 בקעי ,ןײלַא ךיז ךיא עז ױזַא 4

 ,רָאי קיצכעז ענייז וצ יקסנַאשָאטַאב

 ,12 יז ,1955 א"ב

 .י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב
 יז ,19232 י"נ ,ןעיױסע ןוא רעדיל 5

2, 265, 

 ,גניר-רעטעברַא 6

6--238, 

 ןוא םולח 7

 ,372 'ז ,6

 .ה .א ,ןילַאיב
 י"ג ,םזיטלעװזור ןוא םזילַאיצָאס 8

 ,91 'ז ,6

 יױז ,1956 י"נ

 י"נ ,ןעייסע ,רָאװ



 ץיפַארגָאילביב-ושַאטַאּפָא .י

 םהרֿבַא ,קיב

 י"נ ,ןעיסע ,םיײה ןוא טלעװ 19
 ,107---102 יוז ,1

 ,1959 י"נ ,רעיוד ןוא ןטייצ ןופ 0
 ,111 ,110 ,31 ,20 יז

 המלש ,לקיב
 ,טשערַאקוב ,ךיזמורא ןוא ךיזניא 1
 ,32 ,23 ,13 יז ,6

 י"ג ,ןעלכה'ךס ןוא ןלַאטעז 2
 / ,195--193 ,52--48 יז ,3

 'זז ,1946 י"נ ,יסע עשידיי יז 3
2+--106, - 

 י"ג ,רוד ןײמ ןופ רעבײרש 4

 285 ,282 ,281 ,94 ,92 ױז ,8
 | .3ע7-4
 .ד .י ,שטיװָאקרעב

 יז ,1926 י"ג ,ךובימכי ילע םולש 5
9 / 
 " ,י ,ןיײטשנָארב

 -ער-רבַאיטקַא גָאטרַאי ןטו5 םוצ 6

 25 ,8 ,1 יז ,1932 קסנימ ,עיצולַאװ
 .לאקזחי ,ןײטשנָארב

 ,רענעײל .פ ןופ סעיסערּפמיא 27

 15 ,6 יז ,1941 ָאגַאקיש
 -לת ,רעדנוזַאב ןוא םענייאניא 8

 : ,516 יז ,1960 ביבָא
 סחנּפ ,דלָאגניג

 ,ןובי דלַאגניג סחנפ 28

 . 422 ,41 ד
 ,ב ,ןַאמזַאלג

 ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל עשיִדוי יד 9

 ,151 ,149 ,141 יז ,1938 ייינ ,קרָאיירינ
 | ֿבקעי ,ןײטשטַאלג

 זז ,1956 י"נ ,ןעמונעג ךות ןיא 0
1, 173, 291, 292, 413, 

 ,1955 יג

201 

 .א ,סעלעיעל-ץנַאלג
 -עמַא ןיא עסערּפ עשידיי רָאי 75 1

 ,892 יז ,1945 י"נ ,עקיר

 'זז ,1958 י"נ ,טרָאװ ןוא טלעװ 2

46--64, 
 ֿבקעי ,ץנַאלג

 רעד ןופ ליטס ןיא קיװײל .ה 2

 - 458 '1 ,1943 ץעקיסקעמ ,עכָאּפע

 | יז .ּפ ,ןָאסקילג
 ,בוקורטעיּפ ,יבר רעקצָאק רעד 4

 פ ,76 ,72 ,68 יז ,ץ"חרת
 .ל ,י ,טשרעג

 ,טײקשיטלעװ ןוא טײקשיזי 5

 ,62 ,61 יז ,1 'ב ,ה"דרת שזדָאל

 - 58 ,דרַאבָארג

 ,5 י"נ ,טרעדנוהרָאילטרעפ ַא 6

 ,45 ,39 ,36--34 ,31 ,29 ,26 ,16 ז
8 50, 51, 53, 55, 59, 60, 81, 83, 

6, 92, 95, 99, 105, 106, 113, 166, 

9, 171, 172, 175, 191, 195--197, 
44, 216 *'. / 

 ' רזעילא ,גרעבנירג
 לג 4 יב ,ןרעפלַאה בייַל השמ 7

 24 ,21 יז ,4

 םַאר ןיא ןרעּפלַאה בײל השמ 8

 ,22 ,19 'ז ,1942 י"נ ,ןבעל ןייז ןופ
4 / | 

 .י ,ןישורבָאד
  ,גנַאגנעקנַאדעג 9
4 30 

 .ל ,שטיװעקנַאמָאד
 ײיַאּפ ,ןקיבײא ןוא ןלעוטקַא ןופ 0

 ,180--160 יזז ,1954 זיר

 עיֿפָאס ,ךילרע-ווָאנבוד
 ןועמש ןופ ןפַאש ןוא ןבעל סָאז 1

 יז ,1922 וועיק
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 ץקיסקעמ ,װָאנבוד

5, 
 .ּפ ,סעמַאש ןוא .ד ,ןײטשֿפָאה

 ,(קיטעָאּפ) שינעטנעקירוטַארעטיל 2

 .15 'ז ,1928 עװקסָאמ ,לייט רעט2
 .ז ,רעּפנַײװ

 ,1 'ב ,רעלעטשטפירש עשידי 3

 ייַנ ,2 'ב ,ז"ד -- .59 ,6 יז ,1933 יינ

 ,149 ,148 ,91 ,90 ,76 ,22-- יוז ,6
 ,1940 י"נ ,ןרעפלַאה ביל השמ 4

 ,74 יז
 י"ג ,רעלטסניק ןוא רעבײרש 5

 .195 ,185 ,182 ,73 ,61 יז ,8
 סקַאמ .,ךַײרנַײװ

 ,1 טפצעה  ,עיגָאלָאליפ עשידי 46

 טפעה ,ז"ד -- ,70 יז ,1924 עשרַאװ

 ,172 יז ,1924 עשרַאװ ,2
 רעזדנוא וצ געװ רעד 7

 .126 ,114 'ז ,1935 ענליוו

 .מ .א ,גרעבנעסַײװ

 רעזדנוא ,"?ושָאטַאּפָא זיא ּוװע 8

 .1926 עשרַאװ ,9 'נ ,גנונעפָאה

 קילַאֿפ ,ףלָאז
 ,ןשמה-רוטלוק רעזדנוא 9

 ,193---181 'זז ,1956 ,גצפ

 לטיג ,רעקוז
 ,(גניר'רעדניק) ךוברָאי רעזדנוא 0

 ,82--19 'וז ,1948 עיפלעדַאליפ

 ןמלז ,גַײװצרעבליז
 ָא"ת ,ןידרָאג בקעי ןופ טלעװ יד 1

 .363 'ז ,4

 .ל ר"ד ,יקצינטישז
 יֵל עשידִיו טרעדנוהרַאי בלַאה ַא 2

 ,36 ,30 ,29 יז ,1952 א"ב ,רוטַארעט

7, 

 ,231 ,226 יז ,1952

 ,טנגוי

 -יגיוו

 ןירושי םיפעי

 .י .מ ,שטיוװָאמייח
 ינ ,ןעגנוליצרעד ,לעסורַאק 3
 ,203 יז ,6
 .י ,ןיקַײח

 ,עקירעמַא ןיא רעטעלב עשיזי 4
 | 296 יו ,1946 יינ
 לאומשי-ֿבקעי ,שיבוט

 ,1952 ,שיערבעה טינ -- שידי 5

 ,63 יז
 רעד ,רעלעקנוט

 ,עשרַאװ ,סעידָארַאפ עכעלטניירפ 6
 ,239 יז
 סַאנָאי ,ווָאקרוט

 א"ב ,1 'ב ,ןרעטש ענעשַאלרַאפ 7
 'ב ,ז"ד -- .218 ,156 ,32 יז ,3
 ,64 ,11 יז ,19523 א"ב 2

 קרַאמ ,ווָאקרוט

 ,רוד ןסיורג ַא ןופ עטצעל יד 8

 ,107 ,106 ,41 יז ,1954 א"ב
 קחצי ,גרעבדורג-ווָאקרוט

 "רַאװ ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט שידַי 9

 ,59 יז ,1951 עש
 .ש ,םיובנענעט

 ,1949 י"נ ,ךלעפ ןיימ ןופ טינש 0

 ,368---353 יזז
 ,תורוד ןוא רעטכיז 1

 ,183 יז
 .י .י ,קנורט

 רעד ןוא ןגַארפירוטלוק עשידַי 2

 עשרַאװ ,עגיל - רוטלוק ,םזילַאיצַאס

 יי | 220 'ז 5

 ןליופ ןיִא עזָארפ עשידִי יז 2
 / 4135 יז ,1949 א"ב

 ,1951 י"נ ,ךוב טסקעז ,ןליופ 64
 .144--142 ,141 יזז

 ,1955 יינ



 עיפַארגָאילביב-ושָאטַאּפָא .י

 לאינד ,ינרַאשט
 ,9 'ב ,ךובלמאז ,ןטפירש עיירפ 5

 ,129 ,128 ,127 'ז ,1930 עשרַאװ

 יכדרמ ,עֿפָאי

 ,1939 י"נ ,טייק רעד ןיא ןעגניר 6

 ,99---17 יזז

 ,מ ,ינדרי

 -ירש עשידיי טימ סויװרעטניא 7

 ,01--57 ,17 ,12 'וז ,1955 י"נ ,רעב

7, 100. 

 .ל ,וװָאקונַאכ
 ,1960 י"נ ,ןעײסע עשירַארעטיל 8

 ,190--186 ,67--62 'וז

 ֿבקעי ,ןהּכ
 'זז ,1957 י"ג ,ןטכַארט ןוא ןבעל 9

4--139, | 
 םייח ,ןַאמרעביל

 "רעד רעשידי רַאפ ףמַאק ןיא 0

 .92 'ז ,1941 י"נ ,גנויצ

 .א ,קַאװטיל
 ,1933 י"נ ,ףמַאק ןוא רוטַארעטיל 1

 ,148--1423 יזז

 | ,מ ,וָאקַאװטיל
 ,1926 ץװקסָאמ ,2 'ב ,ורמוא ןיא 2

' 20, 21, 

 .ה ,קיווייל
 -לוק ,בייהנָא ןופ דנַאר ןפיוא 3

 + ,31 ,21 'ז ,1925 וװעִיק ,עגיל-רוט

 שובייל ,רערהעל
 ,רוטארעטיל ןופ עיגָאלַאכיסּפ יז 4

 . .239 ,214 ,213 ,210 'ז ,1926 י"נ

 .ש ,יקסניצשעל
 י"ג ;!2 'ב ,ןעײסע עשירַארעטיל 5

 ' 229 'ז ,5

 לאֿפר רייד ,רעלהַאמ
 .90 יז ,1947 י"נ ,רעמיַארַאק 6

4203 

 לדוי ,קרַאמ
 רעשידי רעד ןופ עטכישעג יד 7

 יז ,1943 י"נ ,טקעּפסנָאק ,רוטַארעטיל

1 52, 
 .ַא רייד ,ינודקומ

 א"ב ,שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא 8

 .101 'ז ,3
 עבַא .,ןַאװדלימ

 ,(גניר-רעדניק) ךוברָאי רעזדנוא 9
 ,79---17 יוז ,1948 ציפלעהאליפ

 ןמחנ ,ליזַײמ
 ,טנָארפרוטלוק רעזדנוא ףיוא 0

 ,44 ,33 ,25---22 ,12 יוז ,1936 עשרַאװ
2 

 -רַאװ ,1 'ב ,עטײװ ןוא עטנעָאנ 1
 ,{7ד ,176 ,44 ,20 ,19 יזז ,1924 עש
 ,1929 ץנליוװ ,2 'ב ,ז"ד --- ,180--+8

 ,124---110 יזז
 ,1937 עשרַאװ ;ושָאטַאּפָא ףסוי 2

 1 / .95 ,45 ,24 ז
 רעד ןיא ףָאטש רעכעלטכישעג 3

 ,רבע ןטנעָאנ ןופ ,רוטַארעטיל רעשידִיי
 ,65 'ז ,1937 עשרַאװ ,1 ינ

 רעד ןיא תופוקת ןוא תורוז 84

 יזִז ,1942 י"ג ,רוטַארעטיל רעשידיי

 ,53 ,51 ,50 ,44 ,43 ,37 ,32 ,וד
6--59, 

 ,1951 א"ב ,ןבעל ַא לָאמַט ןעװעג 5

 ,93--90 ,87--85 ,14 ,65 ,51 ,50 'וו
7, 99, 107, 112, 227 229--233, 

3, 253, 289, 290, 
 ףסוי ,ןָאסלעדנעמ

 א"ב ,לבוי ןבלַאה ַא ןיא לָאמַא 6
 .471---469 יזז ,3
 .ש ,רעגינ

 רעטשרע ,רעכיב ןגעװ ןסעומש 7
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 ---238 ,231---230 יוז ,1922 י"נ ,לייט

2, 3111, 

 -יב ,ושָאטַאּפָא .י ןופ ,"עסַארע 8

 יױז ,1923 'יצעד""וװָאנ עשרַאװ ,טלעװרעכ

9+--473, 
 'ב ,רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל 89 |

 ,344 ,282 !220---219 יוז ,1928 יינ 1

 "רעד רעיינ ַא רַאפ ףמַאק ןיא 0

 ,187 'ז ,1940 י"ג ,גנויצ

 ,ןטסינַאמָאר ןוא סרעלײצרעדז 1

 ,412---468 ,16 'זז ,1946 יינ
 ןושרג .,וָאקינשזָאּפָאס

 א"ב .ןעייסע ,ןשינעפיט יד ןופ 92

 = ,231--2211 יזז ,8

 המלש ,ןָאמייס
 יירש עשידיי ןופ ןרָאירעדניק 3

 ,200--182 'זז ,1936 ,י"נ ,1 יב ,רעב

 | . יז ,שטיװָאלַאגעס
 יִז ,1946 א"ב ,13 עקצַאמָאלט 4

8, 222, | 

 סקַאמ ,קירע
 ,ןעידוטש-עיצקורטסנַאק 5
24 / 
 .ר ,רעכַאמרעדולּפ

 יטומ יטיל ןוא עטכישעג עשידוי 96
 ,88 ,48 ,31 יז ,1929 עשרַאװ ,ןרעט

 - חנ .יקצוליִרּפ
 -כַארּפש .רעשידִייי ןופ ויכרַא 7

 ,247 ,230 יז ,1933 עשראװ ,טּפַאשנסיװ

 ָאעל ,ןײטשלעקניֿפ
 "ןז ,1947 א"ב ,ןלוּפ תליגמ 8

213--218, - 
 ,םויק רעשידִיי ןוא שידי ןושל 9

 ץעקיסקעמ ,"וחירי זיב עװַאלמ ןופ,

 ,363--337 יזז ,4

 עשרַאװ

 . ןירושי םיפעי

 .ע ,רעסיײלשרעֿפ
 ,ןכַאילש עשירעבײרש ףױא 0

 .185 'ז ,1958 יינ

 ןַאמרעה רייד ,קנַארֿפ

 רַאפ רעפמעק -- סקַאז .ש .א 1
 ,236 'ו ,1945 י"נ ,גנובעלפיוא-סקלָאפ

9, 

 לארׂשי ר"ד ,גרעבניצ
 יַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד 102 |

 ל"ג ,2 ךוב ,8 דנאב ,ןזַי יב רוט

 .158 'ז ,3

 ָאעל ,גינעק
 רעביירש ,ײ?ושָאטַאּפָא זיא ּוװ, 3

 ,54--48 יוז ,1929 ענליװ ,קרעװ ןוא
 : םייח ,לורק

 ,1930 ענליװ ,ךיז םורַא 4

 | .א .א ,קַאבָאר

 ידי רעד ןופ טסיײגסקלָאפ רעד 5
 ,296 'ו ,1964 וירַאּפ ,ךארפש רעש
7 = 

 א ֿבקעי ,קַאדַאב
 י"ג ,רעלטסניק ןוא טסנק 6

 -י97 ,89--87 'וז ,5

 0 ןנחלא-קחצי ,שטנָאר
 ,ןַאמַאר .ןשידיי ןיא עקירעמא 7

 .,216--215 ,17--15 'זז ,1945 יינ

 | .י ,טרָאּפָאּפַאר

 ,סערוטׂש ןכָאנ טינש עטשרע 8

 -,211--270 יזז ,1948 ןרובלעמ

 .ב ,ןיקוויר

 ידי רעד ןופ ןצנעדנעטיטנורג 9

 י"ג ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעש

 י ,8

 י"נ סרעקיַאזַארּפ ערעזזנוא 0
 ,263---228 'זז ,1



 עיפַארגָאילביבײושָאטַאּפָא ,י

 | םהרֿבַא ,ןעזייר

 -ַאקיש ,ךובלמַאז ,וָאטַאנגיא חד 1

 ,161 יז ,1935 ָאג
 והילא ,ןַאמלוש

 14 'וז ,1945 י"נ ,ענליװ-גנני 2

---15, | 
 ַארָאד ,רענלוש

 ,ןעגנולייצרעד ןוא ןטלַאטשעג 3

 37--39,  יוז ,1956 ָאגַאקיש
 ..י ,ץרַאװש

 רעד ןופ קעלפ רעצרַאװש רעד 4

1205 

 ,19 ,18 'וז ,1925 י"נ ,סַאג רעשידוי
6, 

 םוחנ ,ףיטש

 ,1930 וועִיִק ,קיטסיליטס עשידיי 5
 ,158 יז

 | ינ .י ,גרעבנייטש

 ןיא טמולחעג ןוא טבעלעג 6

 ,400 'ז ,1943 ןרובלעמ .,עילארטסיױא

 . ,עקירעמַא ןיא סופ ןײא טימ 7

 .101 ,21 ,20 'ז ,1951 עקיסקעמ-

 .םיסקנּפ ,ןכַאנאמלא ןיא ושַאטַאּפָא ףסוי ןגעוו
 רעכיבלמאז ןוא

 | ,ר ,דנַאלזַײא
 י"ג ,ךובלמַאז - ודנאל עשיי 8

 .25 'ז ,8

 המלש ,לקיב
 "ליטסעזָארּפ רעשידִיי רעד 9

 335 יזז ,1943 י"נ ,5 'ב ,רעכיבלמַאז
---329, 

 .א ,גרעבדלָאג
 ןיא ןבעל-רוטלוק שידִיי רָאי 60 0

 ַאמלַא ףוקי ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 ,379 ,371 ,370 יז ,1961 י"נ ,ךַאנ

 .ב ,דרַאבָארג

 רעטקַארַאכ ןוא טייקכעלנעזרעּפ 1

 ,רעכיבלמַאז ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא

 ,397---393 יוז ,1945 ייינ ,6 'ב

 .מ .ןַאמרעה
 יייא ןוא ןלעוטקַא ןגעװ ןעייסע 2

 יַאמלַא ,שטיװעקנַאמָאד .ל ןופ "ןקיב

 + 215 'ז ,1955 ןירַאּפ ,ךאנ

 רזוע ,יקסווַאשרַאוװ

 ,עװַאלמ סקנּפ ,טירש עטשרע יד 2

 | ,247 יז ,1950 י"נ
 .ז ,רעּפנַײװ

 ןיא רעביירש עשידיי יד ןגעװו 4

 ,1961 י"נ ,ךאנַאמלַא ףוקיי ,עקירעמַא

 ,549 יז
 | לאינד ,ינרַאשט

 עיירפ ,ןרעױט עטנפעעג יד 5
 עשראוװ ,9 'ב ,ךובלמַאז ,ןטפירש

 ,129---127 'זז ,0
 | ֿבאז ר"ד ,סינוי

 י"נ ,עװַאלמ סקנפ ,ץענערג יד 6
 .103 ,90 'ז ,0
 םיֿפעי ,ןירושי

 עשידִיי .יד רַאפ עיצקַאספליה 7
 "ושי .י ידער ,ענליװ ,ענליװ ןיא ןלוש

 ,9232 יז ,1935 יינ ,ןיר

 י ,רענרומכ

 -ָאטַאּפָא .י טימ ויוורעטניא םוצ 8
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 ,1928 עשרַאװ ,1 'נ ,טלעו-רעכיב ,וש

 ,67---64 יזז

 לי
 עיינ ,עטיל ןיא ושָאטַאּפָא ףסוי 9

 יז ,1939 ץנװָאק ,ךובלמַאז ,רעטעלב
17 
  לקַײח ,יקסנול

 רעד ןיא "רהזה רפסג רעד 0

 יַאמלַא רענליװ ,קעטַאילביב-ןושַארטש

 ,42 טלַאּפש ,1939 ,ךַאנ

 ףסוי ,שטיוװטֿפעל
 ןכײרגרעד רעביירש עשידיי 1

 -לַא ,שידַי ,טלעװ רעד ייב תובישח

 ידי ןכעלטלעװלַא ןופ יגסױרַא ,ךַאנַאמ

 ,211 יז ,1961 י"נ ,סערגנָאק-רוטלוק

 ץרּפ ,שיקרַאמ
 יױז ,1952 י"נ ,8 'ב ,רעכיבלמַאײז 2
2--114, 

 .ג ,ןליזַַי|מ
 -רעכיב ,רעדלעװ עשיליוּפ ןיא 3

 ,35---34 יזז ,1922 'בעפ-ינאי ,טלעװ

 יב ,ליזַײמ
 ,1922 לירּפַאץרַאמ ,ז"ד ,ןיילַא 4

 / .,153--152 יז

 ,1922 ןיא ךוב עשידִי סָאד 5
 ,1922 'צעדי'װָאנ ,ז"ד

 ןוא 1912 ןיא ךוב עשידַיי סָאד 6

 יז ,1923 יטקָא-טּפעס ,ז"ד ,1922 ןיא

6 

 -ַאמלַא ,קלַאפ ןופ טסניד ןיא 7

 ,1947 י"נ ,ןדרָאסקלָאֿפ ידי ןופ ךאנ
 .309 ,306 ,304 ,303 ,298--294 'זז

 . 3 .,יקסווָאכַאנעמ

 ןיא רעדניק ענענַאטשעגקירוצ 8

 ,294 יז ,שידִיי ,רוטַארעטיל ידָיי רעד

 ןירושי םיפעי

 .ש ,ןָאסלעדנעמ
 יזַאּפ עריא טסעפ טלַאה ענליו 9

 ,196 יז ,ענליװ ,סעיצ
 .ד .ה ,גרעבמָאנ

 -לעװ עשיליוּפ , ןיא ןשָאטַאּפָא 0

 ,1922 ירּפַא-ץרַאמ ,טלעװ-רעכיב ,"רעד
 ,118--113 יזז

 .ק ,ןָאסלענ
 -סָאמ ןיא טסַאג וצ ושָאטַאּפָא 1

 4 'טּפעס ,עװקסַאמ ,רעבַאיטקָא ,עװק
8, 
 .א ,ץנַארעמָאּפ

 ,רוטַארעטיל עשירַאטעלַארּפ ידיי 2

 יז ,1940 י"נ ,ךַאנַאמלַא ,ןעּפטעלָארּפ

3, 
 | דוד .,יקסנַאזַאק

 יױדנַאל ָאשיז ,ןגרָאפ ףוא 83

 ,163 יז ,1938 ייינ ,ךובלמַאז

 | .ש .ח ,ןַאדזַאק
 -ץטילירעדניק עשידַי רָאא 35 4

 םולש ,סקנּפילוש ,עקירעמַא ןיא רוטַאר

 ַאגאקיש ,טוטיטסניא - סקלָאפ םכילע

 ,368 'ז ,6
 ,י ,ןיסיק

 ,82 '7 ,ךובלמַאז-יודנַאל ָאשייז 5

 דוד ,לָאטשירק
 ,תונורכד 6

 ,158 'ז ,0

 .ב .ןיקוויר

 -ידיי רעד ןיא ןצנעדנעט-טנורג 7

 ,4 'ב ,רעכיבלמַאז ,רוטַארעטיל רעש

 ,1928 יינ

 ֿבקעי רייד ,יקצַאש

 ל"נ ,ךוב רעזדנוא ,ףיט רעד ןיא 8

 ,42 'ז ,1926 'בעפינַאי

 *"} ,עװַאלמ סקנּפ



 עיפַארגָאילביביושָאטַאּפָא י

 .י ןיקצַאןש
 סקנּפ זיב "סקנּפ רעװַאלמ,, ןופ 9

 'ז ,1950 י"נ ,עװַאלמ סקנפ ,עװַאלמ

9 11 

 ןגעוו רעװַאלמ סושָאטַאּפָא 150

207 

 179 יזז ,עװַאלמ סקנפ ,ןעגנולייצרעד

--181, 
 .י .י ,ץרַאװש

 "יודנַאל ָאשיז ,רעקיטכיל רעד 1

 ,128 יז ,1938 י"נ ,ךובלמַאז

 ,סעידעּפָאלקיצנע ,ןענַאקיסקעל ןיא ושָאטַאּפָא ףסוי ןגעוו
 -רוטַארעטיל ןוא סעיצַאקילבוּפ עשיפַארגָאילביב

 רעכיב-ץנערעפער

 .ב ,שטיוועקטיוו

 ,עיפַארגָאילביב-שָאהי 2
 2250 ,1775 ,1107 ,דנעל
 ןמלז ,גַײוװצרעבליז

 יװָאטַאּפָא ףסוי) ושָאטַאּפָא ףסוי 3

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןופ ןָאקיסקעל ,(יקס
 ,81 'ז ,1931 י"נ

 םיֿפעי .,ןירושי

 י"ג ,עיפארגָאילביב-ַאהַאק .בא 4

 .55 'ז ,1

 "ַאילביב -םירפס רכומ עלעדנעמ 5

 א"ב ,ישילשה ןימינב תועסמ ,עיפַארג

 .4 יז ,קורדּפָא רעטַארַאּפעס ,3

 .ב 6

 ,ןפַאש ןוא ןבצל ,ןיקוויר

 ,327 יז ,ידּפָא יּפעס ,3

 -ַאילביב-רעּפלַאה בײל השמ 7

 יּפעס ,1954 י"נ ,קרָאי וינ ןיא ,עיפַארג

 ,220 יז ,'דּפָא

 -יל ,עיפַארגָאילביב-בייל ינַאמ 8

 ,1955 י"נ ,2 'ב ,ןדַאלאב ןוא רעד

 ,10 יז ,'דּפָא יּפעס

 -ַארגַאילביב -יקצַאש בקעי ר"ד 9

 'ּפעס ,1958 א"ב ,ךוב-יקצַאש ,עיפ

 ,3 יז ,'דּפָא

 לאוי ,עיפַארגָאילביב-יטנע לאי 0

 "ווילק

 ָאגַאקיש

  ,ב ,עיפַארגַאילביב-יקװיר

 ,1960 י"ג ,ןטפירש עטלמַאזעג-ןיטנע

 ,366 יז ,ידּפָא יּפעס
 יד ,"טפנוקוצ, רָאי קיצעבייז 1

 ,506 יז ,1962 ייינ ,טפנוקוצ
 "וט ןוא רעב ,גנירירעטעברַא 2

 ,26--25 ןטלַאּפש ,1962 י"נ ,רע

 | .ש ,רעגינ

 -עגלַא ,ושָאטַאּפַא ריאמ-ףסי 3
 יװָאנבוד ,4 'ב ,עידעּפָאלקיצנע עניימ

 ,121--118 ןטלַאּפש ,1927 זירַאּפ ,דנָאפ

 1900 ןופ רוטַארעטיל עשידִיי 4
 ,עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא ,1942 !זיב

 .169 טלַאּפש ,1942 י"נ ,יג 'ב ,ןדִיי

 י"ג ,ץיגָאלָאטנַא ,םשה שודייק 5

 ,657 ,140 'ז ,8
 עקירעמַא ןיא רוטלוקישידיי 6

 -טלעװ רעטשרע רעד זיב בײהנָא ןופ
 ,עידעּפַאלקיצנע ענײמעגלַא ,המחלמ

 ,121 יז ,1957 י"נ ,'ה יב ,ןדִיי

 םַאיליװ ,ןילדע
 סָאװ גנוטייצ יד ,"גָאט רעד. 7

 ןיא ןָאט םעיינ ַא טכַארבעגנײרַא טָאה

 :ערּפ עשידִיי רָאי 75 ,עסערּפ ידי רעד
 יירׂש ץרּפ ,ל .י ,עקירעמא ןיא עס
 ,715 יז ,1945 י"נ ,ןייארַאפ-רעב
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 החמׂש ,ַאקשורטעיּפ
 יקיצנע עשידוי ,ושָאטַאּפָא .י 8

 ױז ,1932 עשרַאװ ,1 'ב ,עידעּפָאל
0--881, | 

 :סקלָאּפ עשידיי ,רוטָארעטיל 9
 ,1943 לָאערטנָאמ ,2 'ב ,עידעּפָאלקיצנע
 .,210 טלַאּפש

 ןטלַאּפש ,זייד ,ושָאטַאּפָא ףסוי 170
 קי" ,246--5
 -- יכדרמ .,רעווָאסָאק

 השנמ ,רעגנוא
 ,עיּפַארגָאילביבײקצַאש בקעי 171

 פוס ,לײטּפָאמַא-ָאװיי ןופ ךוברָאי
 1515 ,511 ,505 'ננ ,1939 י"נ ,"דּפָא
6, 531, 532, 554, 
 .א .א ,קַאבָאר

 ליפעגילכש ןוא ליפעגכַארּפש 2

 טסײגסקלָאפ רעד ,סרעביירש ידָיי ייב
 ןירַאּפ ,ךַארּפש רעשידִי רעד ןיא

 | ,297 ,286 'ז ,4
 ןמלז ,ןעזייר
 -עטיל ידי רעד ןופ ןָאקיסקעל 173 |

 ,1 'ב ,עיגַאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַאר

 ,151--146 ןטלַאּפש ,1928 צנליוו

 'נע ענײמעגלַא ,ושָאטַאּפָא ףסוי 4

 ױז ,1937 ןירַאּפ ,4 'ב ,עידעּפָאלקיצ

8--122, 
 השמ .,ןַאמקרַאטש

 -רַאפ יד ןיא רוטַארעטיל עשידִיי 5

 ,ז"ד ,(1956--1942) ןטַאטש עטקינייא
 ,133 יז ,1957 יינ ,'ה יב ,ןדִיי
 רעכיברָאי עשיֿפַארגָאילביב
 ָאוי ןוֿפ

 'פ ,1926 עשרַאװ ,1 יב 176 |

 ,230 ,223 ,204 'גנ ,ץעגיל-רוט
8, 213, 276, ' 

 -לוק

3, 

 ןירושי םיפעי

 .  ציֿפַארגָאילביבדָאוולי
 'ננ ,1943 י"נ ,1941--1925 7
2, 316, 2150, 2205, 2415, 
 0 = עיֿפַארגָאילביבדָאוויי

 יננ ,1955 י"ג ,1955--1942 8
23, 4059, 4258 / 
 רעַײנ רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל
 -. רוטַארעטיל רעשידִיי

 י"ג ,קיוק ידי יװלֵא ,1 יב ןדפ
 ,149--145 ןטלַאּפש ,6

 תטמפספמתמ אהזמהוא

 180 צנ6סג5מ (0ט1ו16, 21610-

 1100 1115!ס:} 01 186 }600154 260-

 ןס16, א .צ. 1958, קמ+ 7-288

 821:2828 אזתןקת
 1816 2000816016 5וץס2010וט6,

 םגס11ס0:0110 1115וס6ש ?2ץצסס6 דש

 201806 1 יש עזס)ססמ 608016תממעץ/סת

,{ 2604824/1 ,1900-1930 1016 26 

 .שסגפ206ש0/ 1939, 856 105
 םמתאקעזס, פנאזסא

 182 תםג ןט015046 11161:0!טז,

.1921 :8611 

 (62255818א, 180 אז

 1836 8100:6001004 מס ס10126-

 014 04 2זמסזסשמ ןסש8 !/

 1935, ק. 74

 אתמתפתעז , ןץ,

 184 88:6626מ טמם 1116161װ-

 1סת, 1146158, ןג06מ טמ8 ןט66ת-

 {גזמ עסמ 116316, הזמ 11סמס0מטס/מ,

,1929 1,618210 ,20:1060-10168 

48 .5 

 אע8ס01האאדמת, 1

 189  ןט0ס6מ גמ 06: 61

 1116:01ג1, 861:מ 1923



 עיפַארגָאילביברושָאטַאּפָא ,י

 טמנט6:801 1618 ממסץס1066410,

 ץ?ס1} 8 א. + 1942, קמ.+ 300-303-

 תס83208 2. 2 |

 י 194 1096 סקמסוספמט, 60 -

 {סזמקסזשש 11400134 216161016

 זסת0סמ 1957, קק. 56-62/ 50

 ןסק. 10, 25, 27, 84

 ןפטשופג 8ססא האאטת{מ

 199 'שס1 20: 1962-1963 6סט-

 100101166 1046 /ס} 11, 20, ק-

| | .23 
 ך- ןטאזסת ןמטטט1פ |

 טאטעס, 8

 196 א + 1957, קי. 441

 זזזםתההצ םופזסםצ 2

 ךו/ טאזזמפ 158

 197- א + 1948 קק 301

 תתזעס-תעטאזססא

 198 םסעגמ 1935, 5. 318, 2.

 עץ תזאיזאמ'5 ןטטט15

 םאשצס ס ססמ8

 1994 !{סמםסמ 1938, ק2 4/8}

 טשזאזאטזםת, 8.

-1361 ,1,6410600 130186068 200 

 1ומ זע ,םמ.8

 (80558 ןטפ9190תת א811ס0168

810682928/8 

 2016 עס} ןֵשט, 58. 564-566.

 ךוז2 81תאסתתמ ןעטט
 טאסצס 8

 200 א צ. 1959 601 1450-
| 1451 

 טטנגסיֿפ טטננס זא טטסתזפ
 ןעטטםצ |

 2003 א + 1955 סי 563
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 1.םקיעטש1011/ 1 |

 188 צנטסופמ 160044606 68
  ןגוסעתוט;6, 6160 6 8 }סטנפמג

 טמסעס1026610/ ןסםםסמ 8

 כי 68.
 תזתתא צטפפת

 187 3140138 1216:010/6 מת

 0160 2666 186 {יאס 1064

 רע סעפ, 1גס ןסט8, 1וגסוצ 11181ס1,

 סט11ט3:6 664 28611010ת, !ז 1, 1949,

 ןס. 8884

 זז| הםצ |, צ|טפפז|

 188 9100188 1116/ס8/3:6, 6

 ןטמנסצ+ ןסשנ8ג 1:מסעס10מס810, ה

 + 1957, סי. 39

 אזזאאסעפ, א 4

 189 +?םס 166מ6ומ (6ת/טזצ;

 ןתמןקנעס851ס02150, 186 טמו}

 ןסש18ג 2מסץס10060106 401 ?,

 א +/ 1942, ס. 128. }
 אתנטנמת, 52תטעעת

 190. צ100180 1116:0116 1ת 6

 ןכס8/ יאס םטמס;60 ץ608, 1ס1ט15ת

 טעמסעץס1006416 110064מ0045, א. צ-

 1952, סמ. 203, 16

 191 / +3108158 (0ט11טעס, 241161-

 זמסות 01 1מס הט5816מ 286ט01טסתמ

 0{ 1905, ןפשנ54 תמסץע;, 6

 110080016=, א / 3, 1955, קק. 2994

| 300 

 םתוסתג 18008 0.

 192. 310015מ 1116:01116, 216-

 1160 00:11618 סמ 2161106מ 14-

 16101ע64 8 {. 1931, כע 457.

 תנטצזא; -
 + 193 ןס9ס2ג8 6020105מט3, ?6
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8, 2400482 1984, 010. 4. 
 סווזסטסמעיצז תן, |
 207. עעססאעס 2806 ם 286-
 םעאס, אוזעזג 0 תעססאסאז 2800/-
 0186, 11מ10 1008 1960, סע. 301,

 טס חמוו1תה ,ָ,ׂ,84
 כווועא הסתסת 4.

 ןירושי םיפעי

 2044 1סא 8, 2100482 1954
 ה1גת24 8,( 

 פמוועאאתעסמסת עת.
 205 1סא 6, 2100484 02

 סע. 87.
 200. ע1ססעש ס0תגנסעזע, 214-

 דסעגזעממטגה סװעאהסתסתעה -1 

 ןכַארּפשדמערפ ןיא ושָאטַאּפָא ףסוי ןגעוו
 188 1115 800161ש, 1939, קק. 2062-

203 

 ם08:88219/ 1

 215 186 110013מ8 12:688} 14-

 1610016 048 186616 !מ 206-

 1100, 2:ג6:106 ןסיט8, 1261 1:4-

 ץ68 026 20216ט6116018/ /01/ },

 א. צ.194/,ם.1+-

 ץיטא8, 14 |
 216. 10861 (טמסוספמג 8

 06 ן140186246 /61161/װ281, 218-

  .{סזססצמ 1956, קמס. 1060.

 (עםזמ8עה/ סע א אז
 217 םוס 1366... טמס 1884,

 ט/19מ 1924 '

 טסספצאזהא עטזזזפ |
 218  ןמ ןסשנ5מ 80021026, א.

 צ סקס. 1954, ם.1.
 (נ(ם2ט08הםמ, םהטצומ

 219 86צסמ64 186 21686מ6

 סתמוסססס 1940, קק. 38, 58, 1204

123 | 

 (נצםםסס802צא/ 018

 220. ןס2צ8 2ץס00סוט841, { האס;

 לע סז821 סד |

 821282א, ןזהןתת

 208 לט 109306מ 2018410ת, 5108-

 16 11151ס0ז7 0216, 00 0182 1 1927,

 פו. 187-181

 888סא 0

 209 ם8נמונסש:סממצ 01 }סג

 5060101 5114168 א. { . 1949, קמי

7 ,42 

 םתצסא, 8

 210 26 13/6זס/טעס 1018, 16-

 80108 461 ןט0401פמגס0, 2164100 ם.1

 1957, םמ. 14, 19,211 '

 2110 סטסוספמט, 1014. ק. 290-

| | ,293 

 80821512, אזתאת סנ1טאז
 212 186 םפֹוסעַצ 01 1160154,

 12110ז01 8606! |160184 (0תנמנמוגפ,

 1917, ממ.71,78

 8ס08טט102, 21

 213 ... 1162/46 00 216 1... 

-/01826 90 ,... 62010 6010216 2168 

 ראס-1,002-8?ס466 1947, 8ֹו 47

 סס01ת2828א טסוז םפפ תם.

 214 ןס1פג 21סוסוטקס8 ות

 2060 0626 מחמת ת266תמ8

 06 ק:סננס8 6 0161, 2060. 166/-



 עיפַארגָאילביב-ושָאטַאּפָא .י

 111626/ (1:66מ26:0 001 4, 1;

 א +. 1999, ס.79-

 תס8808, 2. {ע

508 09 000:1081168 230 

 111610:116, (0010211406 1933, קי

.72 

28 ,1440100 ,007610 16 .231 
 28. 1934, ק. 7.

2326 1 1. 2616124, 

184-196- 

 233 186 85ו0:7 01 1140150 141-

 16101ט16, א }1940

 234 816160 וץ068 2מסו/ 318-
 8158 12166/0/306, 16 ןסיא1פ}

 סט0116:1ע , 1,סמססמ, פקזגמס 1956,

 א

 524מ28הא, םסצ

 235 2166 1610 םצשסחצ8 1

 11מ0181006 ט810מ, 186 11614 1

 צ146152, אי }1994 סי 0

 96081288, סם. {

 2306 24ץש021 יש 201806 606:064-

 20116), 0 61820י60 1932.

 9ס01002812, 180 שש,

 237. } סטטסוסּפמםט, 186 }סט

 סס0164ט60, א. . 1935, סמ. 760-761.

 50ע40810, 2.

 238. ןמ 201018686 106106זת,

 ןטםב תטמספסמסט, 36ת/מ 1928

 51124124צ+, 8

 2396 סט1טע00 6001ע18תג /118-

 0158 טמ 31015824616 םַצ 1036מ8

 סטסוס8םט, ןמ 1618 8001/16064

 את + 2קת 1990, ם. 6

 240 גמ (080/ס08מו (001160-
 ג{סמ, 1102-1606086 גמ ,(68

 1935 סע

211 

 (טםעעאמעם(+ 2112228 8

 תםסלטמע 1 תצזאצ

 221 2 ךצסספט:ץ 0! 58

 9101165, 1 +. 1954 קמ. 41, 60,

952-9594 ,414-418 ,87 ,70 698 ,62 

 (צטזאֿפמטתס, 800 |

 + 222. 10148 םס (00:110 1616064

 960 תם310 1948, ק. 25, 247-265-

 זםטזאטעת, 8888! זםפ8 ץ

 . 223 2 1418/ס:/ 01 186 ןסשפ

 גמ 16 021166 (51401688 ,ׂ,11

 1935, סם. 1

 אזתחא צטפפמ

 .924 +צ10018מ 1216/ס010:6, 6

 ןסיטפ, 1161: 11181סז , סג111:6 4

 ת61101:ס0מ, א .ץ. 1949, סקס. 888

 ' 225 8 פוגסצ 01 106 17/6-

 סףט6מסצ 01 116010181 1מ 110618/ת,

 ך?'מס 1610 01 11464180, !א.} , 954

 ןס.

84 ,1116628 

 226 אטא 116288 גמ 2084

 שס+ 110018מ 1ווס;םוטגע8, 6058

 800101 5140168, א. }. 1939, קק-

347 ,344 

 227. ןס96ממ 600108מט -- 2תמ

 2ממנ;ס6ס1ס4סמ , 106 1615 ?טמ}.

 506016147, 01 }, א 4, 22110061-

 םמנס 1954, םק. 3, 64

 םתפתמזסא, 82/סאסא

 228 16 האסטס16 1056 600010-

 מט, 2806006 46 16 111610וט/6

 13010, 85 28. 1933, םמ. 128.

 םתזמאזמת/ 8

 229 2 ךצסספטז} 0 82

 8ו01168 םַצ !זטנגמַחה 1106 4
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 זסממאעע, 241
 244 0 תעדסמגזעטס, 2100482:

 {934) ס10. 9
 2ע68ס8, (. עת

 245  !טעזג 2תאעבמח, 1סאז 3,
 ןגמוס 110סמא8 199/, סז0. 13 :

 2ע64082-202עא .00608 
 940. ןתעבמחפמ עת 00
,1990 .11 11 ,2963082 }2 .0 

 סע. 206, 207, 209, 3
 ע8022082, 1.

 947. 11/ 0תג1סעזע -- 8 110-
 חמסאעצ 6024, 2100482 1929,

 ?גחסזחסעז, 0:
 248 11 סתהזסענצ (020042-
 3מ1) , 11128842/ 1943, סזס. 1-אא
 2496 2. תעע 3עטזסק (2200842-

 3מ/) , 1112042/ 1943, ס10. אשי
 250 ןעחעטג06 ח עווהעטעהצע-
 209806 8 482106/4/  תע1ס021ע926
 תג תקעמגתס;, 11128426 1943,

 סעמ. 225.

 ןירושי םיפעי

 06112611גמ06ת, {מ ןסשנפמ 800/-

 166, !א.{ / א!ס06. 1952, ס. 6

 פמסס!עצאזהא, 288212א

 2418 1{ס 1106/80:6 8

 46 16 10010//1268מ/ 7146806664

 אפ 32 26:15, 2401 1993, סע.

1 

81 888, 4 

 242 םסנ 16616:/ /ס1ס)ט06

 016 1210:0018026 1061, םסזומ

 1928, אֵת 4

 טעתצאזהזא  אזחצעת

 / 243 1מס !:סוסמ 0{ 186 86-
 ססםס4 ק6:100, 2 1138ֹוס:ִז 01 314-

 םנממ 11/6161ג:6. א. ץ. 1947, עס}

 4, ןס .0



 זעגנוק רעמַאבכַאנ

 רעטס23 רעד ,רעדלעװ עשיליוּפ ןיא -- ושָאטַאּפָא ףסוי ,דנַאב ַא רעד 40
 ףסוי ןכרוד ןבעגעגטסױרַא ,רוטארעטיל רעשידִי רעד ןופ קרעװרעטסומ דנַאב

 דוד ןוא ַאלעדַא ,ןוז ןוא יורפ רעד ןופ םכסה ןטימ טנײשרעד ,דנָאפ-ץישפיל
 .(קרָאי-וינ) ושָאטַאּפָא

 טשינ ושָאטַאּפָא ףסוי ןלעטשרָאפ סָאד זיא ,ערעדנַא עקינײא יװ טקנופ 40

 .רעדלעװ עשילױוּפ ןיא קרעװרעטסײמ םעד ךרוד םיא ןריטנעזערפ ןטימ גונעג

 "ריו ַא זיא רע עכלעװ ןיא ,ןעגנולייצרעד ןופ בײלקּפָא ןַא ךיוא קיטײנ זיא'ס

 .רעטעּפש ןרעװ ןָאטעג סיװעג טעװ סָאד .זָאוט

 םעד ןיא רעדנוזַאב ץנַאג עיצקַאזער יד טָאה ,גנולעטשנילא ריא וצ ײרט 40

 ןשיליוּפ שידִיי ןפיט ןופ טירָאלָאק םעד ןטיהוצַּפָא ןומ ַא ראפ ןטלַאהעג ךוב

 ןעניײז ןקירדסיוא ןוא רעטרעװ עקילייצמוא םגה ,טצינַאב ושָאטַאּפָא טָאװ ,ןושל

 שרעדנַא .שיליופ ןייק טשינ ןענעק עכלעװ ,סרענעײל רַאּפ דמערפ ןיטולחל

 ,םעטיר רעד ,רעדלעװ עשילױוּפ ןיא טירַאלָאק רעד ןעװעג טשינ רעבַא טלָאװ

 .רעטקַארַאכ רעד

 רעד דָארג טשינ ,רעכעלטנגוי רעד אקװד טשינ -- רענעײל רעשידִי רעד 40

 יװ ,ןרעװ טניוװעגוצ ,ןגעװ טסעד ןופ ,טשינ רָאט -- רוטַארעטיל טנרעל סָאװ

 דעטרעװ ,ןלעטש ןרעפיהרעביא וצ ,ןרַאװעג טניוװעגוצ רעדײל ןיױש זיא רע

 רענעײל רעד .טשינ ןעק רע רעכלעװ ,ןעמענ ןוא ןענימרעט ,ןקורדסיוא ןוא

 -רעמ יד זַא ,ייברעד ןיוש ןטלַאה רימ ןוא .טנעיײל רֶע סָאװ ןייטשראפ ףראד

 "חרזמ ןופ ןעמזילַאיצניװָארּפ יד ןענעק טשינ לָאז רענעײל ןשידי ןופ טײה

 ַא ןיא יװ טקנוּפ ,דנַאב ןקיזָאד םעד ןיא ןעמוק רַאפרעד .שידיי ןשיעּפָארײא

 "ער ,ןעגנורעלקרעד ,ןשטײט רעטרעחנוה ,קרעװרעטסומ דנעב עקידרעורפ ךס

 ךס ַא ןליפַא רַאנ ,רענעייל ןגנוי םעד זיולב טשינ ןצונ ןעגנערב ײז .ןצנערעפ

 ןשינדמל םעד קנַאד ַא טעברַאטימ רַאפ טמוק ָאד .סרענעיל עטסטלע יד ןופ

 .םיובנירג ריאמ ןוא יקסרָאטַאז .ה 'פפ יז ךיוא יװ ,ןָאסלעדנעמ ףסוי

 -פַאז ןקיטרַאנגייא סושַאטַאּפָא ןטיהוצּפָא פיצנירפ ןטימ ,ןריסנַאלַאב םייב 44

 סָאװ ,ןעמזינָאלַאּפ עכלעזַא טזַאלעגרעביא עיצקַאדער יד טָאה ,שידיי ןשילױּפ ןקיט

 טשינ ,לשמל יװ ,קידרעפייא ןטיהוצּפָא טריזנעמַאקער ערעלכַארפש עטסיינ יד

 ןופ רעטנוא ךיז טדיש שידִי סָאװ טימ) גנוניינרַאפ עטלּפָאד יד ןזָאלסױא

 -ַארה, ןביײרש טינ ,"ךָאנ, טָאטשנַא (גנוטכיר רעד ןיא) "ןייק, ןצינַאב ,(שטייד

 ."עיבַארכ, רָאנ ,("ה, ַא טימ טרָאװ סָאז ןָא ךיז טבײה שיליוּפ ןיא לײװ) "ַאיב

 -געװ רעד ןעװעג טירש ןוא טירט ףיוא זיא רעלטסניקטרָאװ םוצ טעטעיפ יד

 .רעזייוו

 ר .ש
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 ןס960מ 1,182112 ?טמ8

 קעטָאילביב רעד רַאֿפ ןענישרעד טציא זיב

 רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעוורעטסומ

 יָקסַנַאשזַאר לאומשש ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ןטייז 264) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- רעגניטע המלש
 (ןטייז 216) ןטָאנ טימ רעדילסקלָאֿפ עשידִיי -- יקסווַאשרַאוװ קרַאמ
 (ןטייז 256) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- גרעבמָאנ .ד .ה
 (ןטייז 256) ישילשה ןימינב תועסמ -- םירֿפס רכומ עלעדנעמ
 .(ןטייז 208) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- סודַײנ ֿבייל
 / (ןטייז 256) סיזירק רעד ןוא עלעסָאי -- ןָאזעניד ֿבקעי
 / (ןטייז 2ח2) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- ןָאזרעדָארב השמ
 (ןטייז 256) .ךוב-אֿבב -- רוחב והילא

 (ןטייז 252) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסניּפ דוד
 (ןטייז 216) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- גורֿפ ןועמש
 (ןטייז 272) טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא -- ץרפ .? י

 (ןטײז 272) טרעדנוהרָאי ןטס20 ןיא -- ץרפ ,? .י

 (ןטייז 240) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- דלעֿפנעזָאר סירָאמ
 רעֿפעֿפ קיציא -- קירַאכ יזיא -- ןײטשֿפָאה דוד

 (ןטייז 272) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא
 (ןטייז 272) ןַאמָאר ,קישזומ רעשידִיי רעד -- רָאטקעּפס יכדרמ
 | (ןטייז 352) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קיווייל .ה
 (ןטײז 272) לדנעמ-םחנמ -- םכילע םולש
 (ןטייז 304) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןעדַאֿפדלָאג םהרֿבַא
 גרַאבנעדלָאג רעה ---- יַאבַאר -.א ,יקָאטנעק --- ץרַאווש .י .י

 (ןטײז 212) (עקירעמַא ןיא ןרענָאיּפ)
 (ןטײז 384) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קילַאיב ןמחנ-םייח
 (ןטייז 296) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסינַא .ש
 (ןטייז 256) רעמורק רעד עקשיֿפ -- םירֿפס רכומ עלעדנעמ
 (ןטײז 416) רעדלעוו עשילוּפ ןיא --- ושָאטַאּפָא ףסוי

 : ךָאנ ןעניישרעד 1965 ןיא

 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןעזייר ןמלז

 - / .ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- שָאוהי
 תונורכז == לימַאה לקילג
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